Deelrapport VIII, werkgroep Groen en Parken; Parkbuurt.
INVENTARISATIE, SUGGESTIES EN IDEEëN VOOR INRICHTING VAN GROEN
IN BUURTEN VAN DEELPLAN 3 (A2 en A3, hoven tussen hoge flats, Troelstralaan en
Pinkelparkje)
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 groene indruk. De hoven bieden goede mogelijkheden voor combinatie
van spelen en mooi bloeiend groen. De ruimte rond het gemaal (tussen Troelstralaan en
Thorbeckelaan) biedt, mits beide parkjes verbonden worden, een goede gelegenheid voor een
combinatie van recreëren, bijv. wandelen, spelen en verblijven. 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 30 cm.
De volgende suggesties worden gedaan voor het groen e.d. in de verschillende buurten:
Algemeen:
- 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.
- Aanbevolen wordt om bij alle flats ondergrondse afvalberging te plaatsen met
voldoende omvang.
- 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.
Hierna volgt een overzicht van onze voorlopige bevindingen en aanbevelingen per straat.
Noordelijke deel Thorbeckelaan
Bij vervanging van de senioren 2-hoog appartementen dient de groenstrook aan de
voorzijde van deze woningen voor het behoud van ruimte in de Thorbeckelaan
grotendeels te worden gehandhaafd.
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Rondom Wonen heeft gevraagd of de bomen aan de noordzijde van de flats
Gerbrandylaan en Cort vd Lindenlaan verplaatst kunnen worden in verband met
aanbrengen van straatnaam op gevel. De boom bij de gevel Gerbrandylaan kan o.i.
wel gerooid en op een nadere plek geplaatst worden, die bij de gevel Cort vd
Lindenlaan niet. Verschuiven is o.i. wel mogelijk, maar leidt tot hogere kosten.

Hoven voor Gerbrandylaan
Struiken die nu de afscheiding vormen met de senioren appartementen vernieuwen.
Lage kleurige begroeiing aan de achterzijde van de flat Thorbeckelaan plaatsen.
Vanaf speelplek een bloeiende strook maken met schelpenpad richting talud
watergang.
Van bomen in talud het opschot verwijderen.
Hoven voor Cort van de Lindelaan
Het voorstel van RW om hun tijdelijke onderkomen in deze hoven te handhaven
(jeugdhonk) lijkt niet verstandig i.v.m. overlast. De werkgroep Spelen moet hierover
haar licht laten schijnen.
Struiken die nu de afscheiding vormen met de senioren appartementen
vernieuwen.
Lage kleurige begroeiing aan de achterzijde van de flat Gerbrandylaan plaatsen.
Vanaf speelplek een bloeiende strook maken met schelpenpad richting talud
watergang.
Dit gedeelte is zeer vaak drassig, drainage toepassen.
Van bomen in talud het opschot verwijderen.
Parkje achterzijde flat Cort van de Lindelaan
Dit parkje is nu een ontoegankelijke wildernis en zal opnieuw moeten worden
ingericht; een aantal forse bomen (niet te dicht bij de flat) handhaven. Er moet een
verbinding gemaakt worden met het Pinkelparkje.
Lage kleurige begroeiing aan de achterzijde van de flat Cort van de Lindelaan
plaatsen.
Slingerend schelpenpad doorlopend naar zuidzijde flat aanleggen.
Visvlonder in water plaatsen.
Pinkeltje park
Langs trottoir lage heg plaatsen i.v.m. veiligheid mogelijk kleine kinderspeelplekje.
Parkje kleurige invulling geven.
Doorsteek (bruggetje) creëren achterlangs gemaal over watergang naar andere
parkje (zie hierboven).
De zichtlijn van Troelstralaan–C1000 op gemaal openen door gedeeltelijke
verwijdering van hoge struiken.
Vanaf gemaal pad langs watergang naar brug.
Pompgebouwtje langs Troelstralaan versieren of met groen camoufleren.
Groenstrook voor Troelstralaan
Onderbegroeiïng en bomen handhaven (dus geen grasperk).
Schaepmanlaan
Groenstrook aan de voorzijde van nieuw te bouwen flats voor het behoud van ruimte
in de Thorbeckelaan handhaven.
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Struiken die nu de afscheiding vormen met de senioren appartementen vervangen en
ook laag houden.
Lage kleurige begroeiing aan de achterzijde van de flat Troelstralaan plaatsen.
Huidige tegelplateau voor speelplek is erg groot; aanpassen met bloeiende, lage
struiken of planten (of eventueel extra speelplek).
4 bomen waardevol; aantal sier-fruitboompjes plaatsen aan achterzijde flat
Troelstralaan (±15 meter afstand)?

Savornin Lohmanlaan
Groenstrook aan de voorzijde van nieuw te bouwen flats voor het behoud van ruimte
in de Thorbeckelaan handhaven.
Struiken die nu de afscheiding vormen met de senioren appartementen vervangen en
ook laag houden.
Lage kleurige begroeiing aan de achterzijde van de flat Schaepmanlaan.
4 bomen waardevol; meer bomen plaatsen achterzijde Schaepmanlaan.( ±15 meter
afstand).
Kuyperlaan
Wij ondersteunen het voorstel van Urbland om een stiltetuin met stenen te creëren.
Daar de appartementen van de Kuyperlaan en Savornin Lohmanlaan in de toekomst
voornamelijk door senioren bewoond zullen worden, kiezen we voor deze plek als
stiltetuin.
Watergang bij Kuyperlaan verbreden tot vijver. Kleine fontein erin plaatsen en ook
enkele waterlelies?
Een ontwerp voor deze stiltetuin zal aan Urbland worden gevraagd. Suggesties:
kabbelend waterstroompje naar verbrede watergang; tuin met Japanse trekken.
Struiken die nu de afscheiding vormen met de senioren appartementen vervangen en
ook laag houden.
Lage, kleurige begroeiing aan de achterzijde van de flat Savornin Lohmanlaan.
Voorzijde Kuyperlaan.
Lage, kleurige begroeiing aan zuidzijde van de flat op het horizontale gedeelte, deels
lage struiken, deels extensief, wild gras.
Het schuine taludgedeelte gazon houden.
Watergang langs Nobelparkje.
Het talud van de watergang van Kuyperlaan tot Troelstralaan natuurvriendelijk
houden. Grootste deel van aanwezig riet langs watergang verwijderen.
Hier een daar in het talud een budleia plaatsen.
Een verhard pad aanleggen van Kuyperlaan westzijde in een halve lus rondom einde
watergang met verbinding naar pad door parkje.
12 november 2008
Namens de werkgroep Groen en Parken,
Henk Merkus.
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