Deelrapport V, werkgroep Groen en Parken; Heesterbuurt.
INVENTARISATIE, SUGGESTIES EN IDEEëN VOOR INRICHTING VAN GROEN
IN DEELPLAN 4 (BUURTEN F en L, ten oosten van de Meidoornlaan, van
Wilgenhofplas tot Oostlaan; exclusief route fietspad langs spoorlijn)
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. Dat komt vooral door de groene voortuinen. De
bomen en struiken in de openbare ruimte versterken die indruk waar mogelijk. De vijver op
de grens met de Wilgenhof geeft een extra accent. 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 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 F en L:
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).
- In sommige perken met heesters komt veel onkruid voor met diepe wortels. Het
verdient aanbeveling deze heesters niet direct door nieuwe te vervangen, maar in de
perken eerst intensief gras te laten groeien en dit na bijvoorbeeld een jaar door
heesters te vervangen (zodat het onkruid door regelmatig maaien wordt gedood).
- 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”.
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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.

Hierna volgt een overzicht van onze voorlopige bevindingen en aanbevelingen per straat.
Wilgenhof
- De watergangen aan de Noord- en Zuidzijde van Wilgenhof moeten met een meer
open karakter worden ingericht, zodat het water van alle kanten over grote lengte goed
te zien is. Ook vanaf de zijkanten moeten doorkijkjes naar het water worden
gecreëerd. Wellicht kunnen een paar visvlonders helpen. Beide watergangen vormen
een onderdeel van een Oost-West lijnenspel, dat begint op de Nootdorpseweg en de
Albert Schweitzerlaan en de Groen van Prinstererlaan en Park Berkenoord (de rijen
iepen) volgt.
- Aan de noordzijde de schuine oever totaal renoveren. Wellicht ook enkele grote
treurwilgen vervangen door kleinere knotwilgen ter verbetering van het zicht op het
water
- Het Wilgenhofbosje (Zuidzijde) is uniek in die zin, dat het in het bos lekker rommelig
is (voor kinderen leuk), voor dieren een goede schuil- en voedselplaats (spechten
hakken gaten in oude boomstroken), terwijl de bosrand aan de Wilgenhofzijde er
redelijk goed uitziet. Net als op andere plaatsen moeten enkele bomen gecontroleerd
worden op sterkte vanwege de veiligheid. Ook is het gewenst om over de gehele
lengte van de sloot het paadje wat toegankelijker te maken.
- Plantsoentje bij nr. 44 opknappen
- Bij parkeerplaats in het centrum een heg maken tussen de twee parkeerstroken
- Door fout geparkeerde auto’s is er geen veilige speelplek voor kinderen op straat
- Perkje tegenover nrs. 18 en 19 is door particulier initiatief een pareltje
- Hagen c.q. struiken bij nrs. 8, 20, 28 en 29 renoveren.
Meidoornlaan (noordelijke deel)
- De (oude) meidoorns langs de Meidoornlaan moeten (waarschijnlijk) vervangen
worden door nieuwe bomen met sterk karakter, om de lijn Noord-Zuid te versterken.
Een idee zou kunnen zijn om er lindebomen te poten (zoals langs de Nootdorpseweg).
- Het vele gras langs de Meidoornlaan maakt deze laan tamelijk saai. De geringe mooie
begroeiing langs het huis op de hoek met de Vuurdoornlaan laat zien dat met weinig
middelen iets veel mooiers te bereiken is. Hulde voor dit particuliere initiatief.
Weigelialaan
- Coniferen niet als waardevol gekenmerkt
- Enkele van de Judasbomen zien er niet zo florissant meer uit en behoeven vervanging
- In het perkje voor nr. 12 de krentenboompjes verwijderen en vervangen door een
markantere boom
- Aan de Noordkant ontbreekt op het voetpad elk zicht op het water en het
Wilgenhofbosje
Vuurdoornlaan, Ribeslaan, Magnolialaan
- In deze lanen is geen openbaar groen; ze zien er daardoor vrij saai uit. Wellicht is dit
door aanpassing van de inrichting of de bestrating te verbeteren. Halverwege is er
tussen de lanen een speelstraat, waar het groen opgeknapt dient te worden. Op het
speelplaatsje tussen de Ribeslaan en de Magnolialaan is te veel tegelterras aanwezig,
waar een grotere bloembak (of rozenperkje) een fleuriger aanzicht zou kunnen geven.
Het lijkt er op of hier speeltuig verwijderd is.
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Het zou een idee kunnen zijn om de namen van deze straten aan de kopse kant te laten
vertegenwoordigen door echte struiken van die soort. Bij de Magnolialaan staan reeds
enkele Magnolia’s
Aan de spoorzijde tussen de Ribeslaan en de Magnolialaan moet het groen naast de
garageboxen opgeknapt worden, evenals het groen tegen de overliggende muren

Bremlaan
- Aan het eind tegen de spoorlijn is een groot nutteloos tegelterras. Een bloeiend perkje
kan de zaak hier mooi opknappen. Dit is ook leuk te zien vanaf het toekomstige
fietspad
- De bomen langs de Bremlaan vormen geen geheel, terwijl dit toch ook een markante
laan kan zijn met ruimte om er iets van te maken. Een idee is om de enkele eiken, die
er nu staan aan te vullen met meer eiken van die soort, zodat ook de flatgevels minder
opvallen. Daarnaast kan hogere beplanting tegen de flatgevels aardig zijn.
- Aan de zijde van de flats dient het nodige onderhoud gepleegd te worden, naast het
realiseren van de eerder genoemde laanfunctie en “vergroenen” van de flatgevels
Goudenregensingel oostzijde
- Aan de zijde van de flats lijkt vervanging van de sierpereboompjes onvermijdelijk en
gewenst, mede als waardige tegenhanger van de prachtige platanenrij aan de overzijde
- Tussen de rijen flats (Ligustrumlaan, Hortensialaan e.d.) bevinden zich 6m. lange
parkeerplaatsen. Dit kan 5 m. worden, zodat er ruimte geschapen wordt voor meer
groen (heesters)
- Naast deze flats verdienen ondergrondse afvalcontainers met voldoende inhoud de
voorkeur boven de nu aanwezige bovengrondse
- Het groen op deze hofjes moet op diverse plaatsen grondig gerenoveerd worden;
vooral het groen aan de Berberislaan staat er armetierig bij
- De heesters voor winkelgalerij van Woudwijk enz. aan de Meidoornlaan moeten
worden opgeknapt
- Zuidzijde van watergang: heg vervangen (gevarieerde soorten ?) het steile talud
schonen en gras/wilde bloemen inzaaien, extensief maaien
- Noordzijde watergang: gras/wilde bloemen, extensief maaien
Meidoornlaan (huisnrs. 2-16)
Grasperken tussen heggen inrichten met wilde bloemen, extensief maaien.
Seringenlaan
Bos strookje opschonen cq. snoeien.
Jasmijnlaan
Bos strookje opschonen cq. snoeien. Solitaire boom plaatsen in grasstrook?
Hesselt van Dinterlaan
Prunus (6 stuks) slechte staat, vervangen. Nieuwe bermstrook langs spoortraject
zier er
goed uit (boomdoorsnede is aan de magere kant).
Dr. v.d. Helmlaan
Ter plekke van de twee plantsoenen (Seringen- en Jasmijnlaan) 2 zuilvormige
bomen in trottoir plaatsen.
12 november 2008
Namens Werkgroep Groen en Parken,
H. Merkus.
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