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Onderwerp: motivatie aanpassingen nieuwbouwplan Pijnacker-Noord
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Geachte mevrouw Lie,
De afgelopen jaren hebben medewerkers van Rondom Wonen intensief overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp over de herontwikkeling van de 60
tweelaagse woningen in Pijnacker-Noord. De basis voor dit overleg vormden onze bouwplannen en de
daarop gebaseerde bijdrage van Rondom Wonen aan de gemeente. In voorbereiding op het advies aan
het college en aansluitende procedures heeft u ons gevraagd uit te leggen of en in hoeverre wij ten
aanzien van de vervangende nieuwbouw afwijken van het Masterplan dat in 2006 door de
gemeenteraad is vastgesteld. Graag gaan wij in op uw verzoek en doen dat aan de hand van een
aantal thema's die ook zijn gehanteerd in het Masterplan zelf.
Stedenbouwkunde
In hoofdstuk 6.1 van het Masterplan gaat het behalve over de revitalisering van de bestaande flats
over de vervanging van de tweelaagse ouderenwoningen. Op de kaart op bladzijde 45 staan 7
woongebouwen getekend, allen appartementenblokken (tweelaags en vierlaags).
Het huidige plan voorziet 3 appartementenblokken en 3 bouwblokken met tweelaagse rijwoningen.
Het woonblok dat getekend stond in het dijklichaam van het Hoogheemraadschap van Delfland op de
hoek Groen van Prinsterlaan/Thorbeckelaan hebben wij niet ontwikkeld. Nader onderzoek heeft
aangetoond dat realisatie een onrustig beeld geeft bij de entree van dit dieper gelegen deel van de
wijk, er voorts geen sprake is van een hof die 'afgesloten' moest worden, zoals bij de andere
gebouwen wel het geval is en tenslotte is het technisch lastig en economisch onhaalbaar, om in een
dijklichaam (talud) van het Hoogheemraadschap een dergelijk appartementenblok te realiseren
(strenge eisen vanuit de Keur). Deze redenen liggen ten grondslag aan het feit om niet over te gaan tot
het realiseren van dit bouwblok op deze locatie.
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Ten aanzien van de zes overblijvende bouwlocaties onderscheiden wij, net als het Masterplan, een
zogenaamd Thorbeckelaan breed profiel en - smal profiel. In het Masterplan wordt dit onderscheid
ook gemaakt door het maximaliseren van de bouwhoogte van de te herontwikkelen bouwblokken.
In het brede profiel is de mogelijkheid om deels vier en deels twee lagen hoog te bouwen en in het
smalle profiel blijft dit beperkt tot twee lagen.
In ons plan wijken we in zoverre af dat wij in het brede profiel in plaats van rechthoekige blokken van
twee en vier bouwlagen nu een drietal qua vorm wat meer vierkante Urban Villa's maken van 4 lagen
hoog. Hierdoor blijven de hoven min of meer 'afgesloten', iets wat als stedenbouwkundig als
belangrijk wordt ervaren. In bijgevoegde situatietekeningen is de versie van het Masterplan zichtbaar
alsmede het door ons voorgestane bouwplan op grond waarvan overeenstemming met de gemeente is
bereikt voor de bijdrage van Rondom Wonen.
In de Thorbeckelaan smal profiel is het aangepaste plan twee lagen hoog. Het type woningen echter is
wel veranderd evenals de situering van de bouwblokken. De grove onbalans tussen de
stichtingskosten, gelet op de door ons gewenste minimale kwaliteit, in relatie tot de maximale
stichtingskostengrens versus de maximale huuropbrengst uit de sociale huur, was voor ons
aanleiding om af te zien van het realiseren van appartementen op die locatie. De stichtingskosten
overstegen de door VROM gestelde maximale wettelijke grens (€ 240.000) en de marktwaarde (directe
opbrengstwaarde) lag daar ver beneden. Kortom er lag voor ons een financieel onaanvaardbaar
product.
Wij hebben daarna met de marktpartij, die wij betrokken hadden bij deze opgave, bekeken wat er aan
alternatieve mogelijkheden aanwezig waren. Dit heeft geleid tot een plan om in drie blokken in
totaliteit 14 tweelaagse koopwoningen te realiseren. Het betreft woningen met een compleet
woonprogramma (wonen, keuken, slapen, douchen, berging etc.) op de begane grond, met op de
verdieping een extra slaap/hobby-kamer.
Na overleg is besloten de voorgevel niet 7 metervanaf te trottoirte leggen maar 12 meter (dit komt
vrijwel overeen met de oude tweelaagse bebouwing), zodat hiermee tegemoet gekomen is aan de
wensen van de bewoners van de er tegenoverliggende woningen om meer ruimte en groen te
behouden. Op de tekening in het Masterplan (blz. 28) waren de nieuwe bouwblokken overigens tegen
het trottoir aangetekend.
In aantallen zijn er de volgende verschillen. Masterplan geeft aan 9 3 / 9 7 nieuwe woningen, allen in de
sociale sector. Het huidige plan telt 66 woningen waarvan 52 woningen in de huursector en 14
goedkope koopwoningen.
Volkshuisvestelijk
In het Masterplan staat dat gestreefd wordt naar een meer evenwichtige balans tussen huur en koop.
Het moge duidelijk zijn dat door de verlaging van het aantal sociale huurwoningen dit evenwicht
eerder bereikt wordt. Daarnaast is door de meer gevarieerde opzet een mix van woningtypes ontstaan,
waardoor meerdere leefstijlen bediend kunnen worden. De drie urban villa's verschillen onderling
door met name het oppervlak van de woningen. Wij houden rekening met drie- en
vierkamerappartementen met oppervlaktes variërend tussen 80 en 100 m2 gbo. Het zijn zogenaamde
levensloopbestendige woningen, waarbij in eerste instantie met name aan senioren wordt gedacht,
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vanwege het ontbreken van voldoende adequate ouderenwoningen in de gemeente PijnackerNootdorp.
Het verleiden van zogenaamde 'empty-nesters' om hun grotere eengezinswoningen achter te laten en
in een ruim appartement te gaan wonen, biedt volkshuisvestelijk gezien meer kansen op
doorstroming in de wijk, met name voor jonge gezinnen, die op zoek zijn naar dergelijke betaalbare
woningen in Pijncker-Noord.
Ten aanzien van de koopwoningen menen wij in een aantrekkelijk segment woningen te kunnen
aanbieden. Met een v.o.n. prijs van gemiddeld € 240.000,- is er volgens de marktpartijen, waaronder
makelaars, voldoende vraag vanuit de gemeente voor dit type woningen.
Verkeer
De realisatie van in totaal minder woningen in de Thorbeckelaan smal profiel levert een fors lager
aantal benodigde parkeerplaatsen op. Daarmee wordt het toch al qua parkeerdruk belaste deel van de
wijk meer ontzien. Zodoende wordt behoudens de Thorbeckelaan zelf, ook minder beslag op de
binnenhoven gepleegd, dat vervolgens weer ten goede komt aan de kwaliteit van de hoven zelf.
Voorzieningen
In het Masterplan wordt uitgegaan dat in het woongebouw op de hoek van de Groen van
Prinster/Thorbeckelaan op de begane grond voorzieningen worden gerealiseerd zoals een zorgpost
met de St. Pieter van Foreest. In de voorliggende plannen wordt de begane grond van de urbanvilla
gesitueerd tussen Kuyperlaan en Sav. Lohmanlaan gereserveerd voor additionele voorzieningen,
waaronder de definitieve huisvesting van onze sociaal beheerder en vluchtelingenwerk Pijnacker. Ten
aanzien van een van de overige ruimte voeren wij oriënterende gesprekken met een
kinderfysiotherapeut. Gezien de wijzigingen in de zorgstructuur, met name financieel, ligt het
realiseren van een zorgpost vooralsnog niet direct in de lijn der verwachting.
Samenvattend.
De wijzigingen zoals hierboven beschreven zijn met name in het aantal woningen, een gedeelte van
het segment en een gewijzigd beeld in zowel Thorbeckelaan smal als breed profiel. Wij zijn van
mening dat dit verantwoorde wijzigingen zijn die juist ten goede komen aan de wijk en hun bewoners.
Mocht u nog nadere toelichting willen dan is de heer A.J. Swank, hoofd Vastgoed van Rondom Wonen,
uiteraard bereid om deze te geven.
Met vriendelijke
eroet,
vrienae

reven
algemeen directeur
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