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Pijnacker-Noord is een nieuwe wijk, zoals tientallen andere in
Nederland. In grote haast gebouwd. In die korte tijd kan niet
dat vertrouwde en afwisselende ontstaan, wat in oudere dorpen
en steden door iedereen spontaan gewaardeerd wordt. Er is echter we1 volop ruimte (meer dan 300.000 m2). Maar daar wordt
weinig mee gedaan. Het ligt op een nette manier braak. Het is
een soort niemandsland waar je haastig doorheen gaat van huis
naar school of winkel. De werkgroep planologie, gestimuleerd
door de honderden opmerkingen uit de in de lente van 1972 gehouden enquête, heeft de mogelijkheid onderzocht om de beschikbare ruimte meer uitnodigend, aantrekkelijk, veilig en
afwisselend in te richten, vooral voor hen, die gewoonlijk de
hele dag binnen de wijk blijven (kinderen, huisvrouwen, bejaarden).
Zij stelt voor:
Het bestaande "kijkgroen" voor een groot deel te vervangen en
aan te vullen met "gebruiksgroen" van planten, die hier van
nature thuishoren, voor afwisseling in vormen en kleuren, voor
windbreking bij de flats, voor beschutte zit- en wandelplekken, voor onderbreking van het alom zichtbare steen, voor het
spelenderwijs leren kennen van de natuur.
De bestaande speelplaatsen uit te breiden, ongedwongener te
begrenzen en door paden met elkaar te verbinden, zodat speelpaden en een veilige route van en naar school ontstaan.
Enkele grote buurtspeelplekken te vormen, door het verkeersvrij maken van het middelste deel van de Goudenregensingel en
van de Groen van Prinstererlaan en het onderling verbinden en
toegankelijk maken van de terreinen rondom de scholen.
De directe omgeving van de woning, volgens de wensen van de
bewoners, door middel van bv. bomen en paaltjes, vrije voortuininrichting en snelheidsremmende drempels in het wegdek als
een "woonerf" in te richten voor een plezierig uitzicht, een
buurpraatje, tuinieren, peuterspel, autowassen, maar liever
niet voor parkeren. Waar nodig kan nieuwe parkeergelegenheid
in de stroken grond langs Meidoornlaan, Thorbeckelaan en Acacialaan aangelegd worden.
De voorrang van de auto om te zetten in voorrang voor voetgangers en fietsers, door de huidige verspreide paden onderling
te verbinden tot een samenhangend net, dat de belangrijkste
bestemmingen (winkels, scholen, recreatieruimten) gemakkelijk
en veilig bereikbaar maakt voor voetgangers en fietsers, hier
en daar ten koste van het gemak van de automobilist. Als de
verbetering van de woonomgeving geleidelijk plaats vindt, met
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uitgaven voor het normale onderhoud van bestrating en beplanting in de overwegingen wordt betrokken, dan hoeven de kosten
niet onoverkomelijk te zijn.
INLEIDING.
De werkgroep planologie, die uit een aantal Pijnackenaren bestaat, spant zich al geruime tijd in om het woonmilieu in
Pijnacker te verbeteren. Getracht wordt zowel de bewoners als
het gemeentebestuur van de tekortkomingen in het dorp te doordringen en met ideeën en oplossingen te wijzen op de mogelijkheden tot verbetering in het algemeen belang.
Op 7 september 1972 heeft de werkgroep in het Parochiehuis
aan ongeveer 100 belangstellenden haar bedoelingen en ideeën
verteld. In dit boekje vindt u alles wat we toen te berde
brachten uitvoerig opgeschreven en getekend.
Er wordt alleen gesproken over Pijnacker-Noord, maar veel
opmerkingen en suggesties zijn evengoed van toepassing op de
rest van het dorp.
In de lente van 1972 is door de werkgroep een enquête gehouden, waarvan de resultaten in een rapport zijn verwerkt,
Enkele conclusies uit dat rapport zijn in dit boekje herhaald.
Deze gedeelten zijn in de tekst te herkennen aan een terugliggende kantlijn en een ander lettertype.

In ons streven naar beter gebruik van de woonomgeving
staan we niet alleen. Alom in Nederland veranderen de inzichten over het woonmilieu. Het jaarverslag 1971 van de Rijksplanologische Dienst (Staatsuitgeverij 1972, blz,89) zegt hierover:
"…In het algemeen kan gesteld worden, dat met betrekking
tot de woonomgeving grotere aandacht besteed moet worden
- aan het beter bruikbaar maken voor een grotere verscheidenheid aan activiteiten;
- aan de bescherming tegen weersinvloeden en geluidshinder;
- aan het duidelijker afbakenen van eigen plekjes en van ontmoetingsplaatsen, met bijzondere aandacht voor de overgangszones tussen de openbare en privé-sociale sfeer;
- aan het vergroten van de belevingswaarde door meer verrassing en variatie van open/gesloten, stil/druk, groen/steen
enz., waarbij het toepassen van kleinere ruimtematen gewenst
is.
De woonomgeving en de woonbuurt moeten mogelijkheden bieden
voor tal van onvoorziene activiteiten, Zij dienen uit te nodigen tot activiteit en te prikkelen tot creativiteit. Het is
wenselijk dat meer en meer geëxperimenteerd wordt met het in-

-4schakelen van bewoners bij het programmeren, het inrichten en
het beheer van hun omgeving."
Iedere reactie op de inhoud van de volgende bladzijden, positief of negatief, is van harte welkom.
Pijnacker, februari 1973,
Werkgroep planologie,
p/a Oostlaan 19.
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-5PIJNACKER-NOORD.
Pijnacker, dat tussen 1950 en nu groeide van 8.500 naar
ruim 15.000 inwoners, heeft hierdoor in deze periode een taakverzwaring ondergaan; vóór 1950 hoefde alleen de natuurlijke
bevolkingsaanwas opgevangen te worden, terwijl daarna en vooral in de zestiger jaren ook een deel van de overloop (en toeloop) vanuit de grote steden opgevangen moest worden. Inmiddels werkt dan ook,volgens de voorlopige uitkomsten van de algemene volkstelling van het CBS, al 60%- van de beroepsbevolking buiten Pijnacker. Om deze mensen te huisvesten zijn honderden woningen in Noord gebouwd.
Pijnacker-Noord is een nieuwe wijk zoals tientallen andere
in Nederland. Eengezinshuizen en flats door elkaar. Straten en
wegen. Geparkeerde auto's Een paar rijen bomen. Brede rechte
sloten omdat het in een polder ligt. Grote vlaktes gazon en
sierstruiken. Een paar pleintjes met eenvoudige klauterwerktuigen. Een aantal scholen, twee rijtjes winkels en een complex sportaccommodaties. Dat is wel zo ongeveer alles.
Ongeveer 15% van de oppervlakte is bebouwd, 10%o is in gebruik als privé-tuin, 15% is voor het autoverkeer gereserveerd
en de rest (ongeveer 60% of 32 ha) is wandelpad, speelplaatsje
siergroen en water. Die rest is niet erg uitnodigend. Het is
een soort niemandsland waar je haastig doorheen gaat van huis
naar school of winkel, waar je met de auto doorheen zoeft,
waar grote vakken sierplanten een paar maanden in het jaar het
oog strelen, maar ook niet méér dan dat.
De wijk is in grote haast gebouwd ook net als al die andere in Nederland. Is het nu de schuld van de ontwerpers of van
het gemeentebestuur dat de woonomgeving zo schriel en oninteressant is? Waarschijnlijk komt het van die - onvermijdelijke
- haast. Onvermijdelijk omdat er immers veel nieuwe woningen
nodig waren. Maar in zo'n korte tijd kan niet dat vertrouwde,
dat intieme ontstaan wat in oudere dorpen en steden door iedereen spontaan gewaardeerd wordt. Zo'n plaats heeft een eigen
karakter gekregen doordat in de loop der jaren geleidelijk
door verbouw, nieuwbouw en verandering een gevarieerd en boeiend geheel is ontstaan. Zoiets is nimmer te ontwerpen.
In Pijnacker-Noord zijn alle huizen nieuw. De ontwerper
had weinig aanleiding om verschillen te maken. Inmiddels wonen
in die huizen allemaal verschillende mensen. Voor hen is er
geen aanleiding alles gelijk te laten. Een straat kan na enige
jaren, als voor het eerst het buitenschilderwerk wordt vernieuwd, plotseling tot leven komen! Verschil in kleur verdrijft de eentonigheid, geeft herkenbaarheid en identiteit aan
de straat en zijn bewoners.
De ruimte buiten huis en tuin is toevertrouwd aan de zorg
van de gemeente. Volgens het oorspronkelijke plan worden straten, paden en groen behoorlijk onderhouden. Maar alles heeft
nog dezelfde "kleur". Uit niets blijkt dat de wijk bewoond is
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ruimte is er toch in de allereerste plaats voor hen; om actief
te gebruiken. Niet alleen om auto te rijden en om naar te kijken. Daar is de ruimte te kostbaar en te schaars voor in het
dichtbevolkte Westen van Nederland! In Pijnacker-Noord is volop de ruimte beschikbaar waar de bewoners in oude stadsdelen
naar smachten. Maar er wordt weinig mee gedaan. Het ligt op
een uiterst nette en ordelijke manier braak.
Natuurlijk blijft het gemeenschappelijke ruimte. Het zou
geen verbetering zijn als alle beschikbare grond onder de bewoners voor privé-gebruik zou worden verdeeld. Maar de bewoners kunnen wel samen de wijk in bezit nemen, samen hun "buitenkamer" zo inrichten dat er voor "elck wat wils" is. De bewoners kunnen daartoe zelf met initiatieven komen, niet in de
eerste plaats de gemeente; de bewoners kunnen zich met ideeën,
vindingrijkheid en energie inzetten, niet alleen de gemeente.
Maar de steun van het gemeentebestuur (goedkeuring, deskundigheid, financiën) is vanzelfsprekend onmisbaar.
Moet er dus in de wijk iets veranderen? Ja!, want veel schaarse grond ligt in feite braak. Kan er in de wijk iets veranderen? Ja!, als de bewoners het willen. Hoe? Over de ideeën en
voorstellen van de werkgroep kunt u hierna lezen. Groen, spelen, verkeer en parkeren worden achtereenvolgens behandeld.
Uitgangspunt is daarbij dat een verandering pas een verbetering is als de samenhang tussen deze vier facetten in acht is
genomen. Maar eerst volgen nog drie grijze bladzijden met een
gedeelte uit een boek van Annie M.G. Schmidt. Op een heel andere manier dan wij, pleit zij voor hetzelfde: dat de mensen
plezier hebben in hun woonomgeving.
"GROTE MENSEN SPELEN"

1

"Het struikje in het park groeide en groeide en er kwamen
telkens nieuwe bramen aan. Niemand kon er langs lopen zonder
even te proeven. En iedereen die er van had geproefd, ging
spelen. Want de hasselbraam was een speelbraam.
Je wist niet wat je zag, als je in het park kwam! Allemaal
grote mensen die spelletjes deden. Vijf dikke mevrouwen liepen
in een kringetje en deden aftelrijmpjes. Eén heel oud heertje
was bezig zandtaartjes te maken in de zandhoop, samen met een
oud dametje. De dokter en de dominee deden haasje-over, de
bakker en de slager zaten op een wip en overal hoorde je lachen en joelen.
Niemand dacht meer aan werken. De mannen van de bulldozer
waren vergeten dat ze de Torteltuin moesten opruimen.
Toen ze genoeg hadden van tikkertje en verstoppertje ...
toen gingen ze spelen met de betonmolen. Ze maakten allerlei
1

uit: PLUK VAN DE PETTEFLET, door Annie M.G. Schmidt, Em. Querido uitg. NV.
Amsterdam 1971, b1z.126/127. (Met instemming van de schrijfster).
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overheen gingen ze beton storten. Het gevolg was dat je hele
rare beelden kreeg.
Natuurlijk deden de kinderen ook mee; je zag ze overal
tussendoor lopen, ze sjouwden met kruiwagentjes en Pluk speelde diefje-met-verlos met de Parkmeester. De enige die niet
meedeed was mevrouw Helderder.
Ze was naar het park gekomen om te zien wat er toch aan de
hand was. En nu stond ze woedend te kijken. Ze greep de Parkmeester bij z'n mouw en snauwde: "Wat is dit voor een troep! U
moet werken, in de Torteltuin! En nou bent u aan het spelen
als een klein kind. Foei, meneer de Parkmeester!"
"Och mevrouwtje, zeur niet!" riep de Parkmeester. En hij
holde weg. Maar nu kwam Pluk naar mevrouw Helderder toe met
een hand vol sappige bramen.
"Neem er een paar ..,"zei hij. "Ze zijn heerlijk."
Mevrouw Helderder keek een beetje kippig naar de paarse
vruchten en zei: "Ze zijn zeker niet gewassen...,dank je wel,
veel te vies."
Toen ging ze naar een van de werklieden die bezig was aan
een gek betonnen bouwsel. "Als u niet dadelijk aan het werk
gaat," riep ze, "dan bel ik de burgemeester op."
"U hoeft 'm niet op te bellen," lachte de man. "Daar is de
burgemeester al. Hij staat vlak achter u."
Mevrouw Helderder draaide zich om. Daar stond de burgemeester. Hij had gehoord dat er iets bijzonders was, hij had
z'n beste pak aangetrokken en was naar het park gekomen.
"Gelukkig dat u er bent!" riep mevrouw Helderder. "Alle
mensen van de hele stad zijn gek geworden. Kijk toch eens wat
er allemaal gebeurt!"
"Tja...," zei de burgemeester en hij keek verbaasd om zich
heen naar al die spelende en joelende mensen.
"Hier moet u iets aan doen!" zei mevrouw Helderder. "U
moet dadelijk de politie er op af sturen."
"De politie?" zei de burgemeester. "Die ís er al."
Hij wees. Een eindje verder waren een paar agenten bezig
met hinkelen. Ze hadden een hinkelperkje gemaakt en ze gilden
van plezier.
"Schandelijk!" riep mevrouw Helderder. "En hebt u al die
gekke grote dingen gezien die ze aan het maken zijn van beton?"
De burgemeester hield zijn hoofd een beetje scheef en keek
aandachtig naar de grillige figuren en beelden.
"Ik vind ze leuk...," zei hij. "Het is een soort "kunst"!"
"Kunst!" schreeuwde mevrouw Helderder. "Knoeierij is het!
Zonde van al het kostbare materiaal!"
Maar de burgemeester duwde haar gewoon opzij om beter te
kunnen kijken.
"Echte kunstwerken,..,"fluisterde hij. "En daar heb ik nou
altijd zo naar verlangd. Ik wou altijd zo graag mooie beelden
in ons park. Maar er was nooit geld voor. En nu zijn ze er
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af!".
"Maar burgemeester...," jammerde mevrouw Helderder. "Hoe
moet het nu met die Torteltuin? Dat vieze slordige stuk bos
daarachter! '-t Was de bedoeling dat er een keurig tegelplein
zou komen. En nu zijn alle tegels op!"
De burgemeester keek. Het wás zo. Alle tegels waren opgebruikt bij het spelen en bouwen.
Hij haalde zijn schouders op. "Tja," zei hij. "We hebben
echt geen geld voor nieuwe tegels."
"Dus die Torteltuin blijft zo?" riep mevrouw Helderder
nijdig.
"Ik heb het nooit zo'n fijn idee gevonden om al die bomen
om te hakken," zei de burgemeester. "Eigenlijk ben ik erg blij
dat we een stukje echt bos overhouden. Voor de kinderen om in
te spelen. En voor de vogels om nestjes te bouwen."
"En laat u al deze lelijke figuren en beelden hier staan?
In ons eigen stadspark?"
"Ja," zei de burgemeester stralend van genoegen. "Die
blijven hier voorgoed staan." En hij huppelde weg... vreemd,
want hij had niet eens van de bramen gegeten. Maar dat komt
wel meer voor... sommige mensen hebben geen hasselbramen nodig
om te huppelen en te spelen, die hebben dat vanzelf.
“. . . . . . . . . . ”
VOORSTELLEN.

- Groen
In dichtbebouwde oude stadsdelen is voor de natuur geen
plaats. Een enkele boom houdt het uit tussen al het steen.
Voor nieuwe wijken en stadsuitbreidingen zijn in de loop van
de 20e eeuw steeds lagere woningdichtheden toegepast, zodat de
bewoners in en bij de woning voldoende licht en lucht kregen.
Er kwam ruimte beschikbaar om de natuur de wijk binnen te halen. Dat is in Pijnacker vooral gebeurd door het planten van
enkele niet ter plaatse thuishorende bomen langs de wegen,
door het aanbrengen van ondoordringbare "plakken" lage sierstruiken langs singels en flats en door de resterende ruimten
in te zaaien met gras (zie tekening nr. II). Parallel aan de
bebouwing, rechthoekige en vlak aangebrachte groenvlakken, die
bepaald niet zijn aangelegd ter verbreking van het monotone
wijkbeeld in de naoorlogse nieuwbouw.
Groen om naar te kijken; onbruikbaar arbeidsintensief
siergroen. Spitten, onkruid wieden en verdelgen, snoeien,
grasmaaien, kanten afsteken en bemesten, allemaal werkzaamheden die nodig zijn om het groen netjes en de wijk aangekleed
te houden.
Om dit beeld te behouden moet alles wat tussen dit groen
spontaan opkomt radicaal worden verwijderd.
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Over beplanting kwamen 138 opmerkingen binnen waarvan 86
over het planten van meer bomen en heesters.

De werkgroep planologie stelt voor het omvangrijke kijkgroen plaatselijk te vervangen door of te verrijken met ruig
gebruiksgroen.
Om het niemandsland tussen de huizen en flats te veranderen in een wandel- en speelgebied, in een vertrouwde "buitenkamer", is geen middel beter en dankbaarder dan alles wat de
natuur ons biedt. Intieme hoeken bereikbaar over slingerende
paden, beschermd tegen wind, regen en zon. Kruipdoor-sluipdoor
gangen, contrasten tussen smalle en brede paden, hoge en lage
begroeiing. Afwisseling in bloemen van lente tot herfst. Onderbreking van het alom zichtbare steen.
Dit alles is mogelijk door de natuur te hulp te roepen en
deze met wat vindingrijkheid een kans te geven.
Er dienen meer, ter plaatse thuishorende, inheemse bomen,
heesters en planten toegepast te worden. Zij zijn goedkoop en
groeien snel doordat ze elkaar ondersteunen in de strijd tegen
het zoute zeeklimaat. Daardoor kunnen ze zich ook vrij gemakkelijk herstellen van vernielingen.
We hebben allemaal kunnen zien dat rondom de sportvelden
zich zo'n inheems heesterassortiment al na drie jaar tot een
flinke hoge begroeiing, een windsingel, had ontwikkeld. Deze
maakt het mogelijk om in een beschermd gebied ongestoord sport
te beoefenen.
De behoefte aan dergelijke sterke windbrekers is in onze
woonwijken even groot als op het sportveld. Door een dergelijke hoge begroeiing ontstaan plekken binnen de wijk waar nu
eens niemand je vanaf drie of vijfhoog kan zien en vanwaar je
geen enkel huis kunt ontwaren. Plekken waar je vergeet dat je
midden in een woonwijk loopt.
Grote grasvlakten kunnen na bescherming door een windsingel gebruikt worden als speelweitje. Als er minder intensief
gemaaid wordt, krijgen ook de (on)kruiden een kans om tot
bloei te komen. Stille hoekjes gazon veranderen op een natuurlijke wijze in bloemenweitjes. Er gaan bloemen groeien, die in
ons Zuid-Hollandse landschap thuishoren. Bloemen waarvan het
leuk is om ze te leren kennen.
Wie kent niet de rijk begroeide bermen langs onze polderwegen? Daar groeien tussen het sterke snij- en schapengras nog
hoge kruiden als valeriaan, zuring, kruldistel, papaver,
groothoefblad en de steeds schaarser voorkomende bereklauw om
er maar enkele te noemen.
Maar er zijn ook kleinere soorten als rode en witte klaver
madelief, paardebloem, boerewormkruid, hondsdraf, klein hoefblad wilde margrietjes, kleine ooievaarsbek, kamille en boteren pinksterbloem, die zich tussen onze veel gebruikte graszaadmengsels uitstekend kunnen handhaven. Als we ze een beetje
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In het hierna volgende hoofdstuk "Spelen" wordt gesproken
over buurtspeelplekken, daar waar wegen afgesloten zouden kunnen worden (Groen van Prinstererlaan, Goudenregensingel). Hier
kunnen ook de kernen liggen van een park dat door de hele wijk
gevlochten zou moeten worden (zie tekening III; groenvoorstel). Verder liggen de brede taludstroken langs de singels
(Nobellaan) als 't ware te wachten op een flinke beplanting,
evenals de omgeving van het gemaal, waar door de gemeente
reeds een begin gemaakt is met het grondwerk. Het is wel te
betreuren dat hier de grond weer geëgaliseerd is. Met dezelfde
moeite had men geaccidenteerd terrein met heuvels en kuilen
kunnen maken.
Dat park moet overal en voor ieder toegankelijk zijn, ook
voor kinderen. Prikkeldraad is gevaarlijk en onsympathiek.
Jonge aanplant van struiken en bomen heeft misschien één of
twee jaar een tijdelijke bescherming van gewoon draad nodig om
sterk te worden. Niettemin zullen planten door het intensieve
"gebruik" slijten en soms zelfs vernield worden. Het is van
grote betekenis vanuit welke instelling daarop gereageerd
wordt. Een platgetreden paadje tussen de struiken bewijst dat
die plek gebruikt wordt, dat dat pad in een behoefte voorziet.
Nu is de reactie: prikkeldraad ervoor, want daar was die plek
niet voor bedoeld. Dat betekent op botte wijze het gebruik van
de woonomgeving frustreren. De reactie zou moeten zijn: niets
doen of, wanneer het modderig wordt, er bijvoorbeeld een pad
van maken. In een heg naast een trapveld ontstaan allemaal
kruipgaten. Een verdwaalde bal moet snel opgehaald kunnen worden zonder 50 meter om te lopen. Hier valt uit te leren dat
niet het kruipgat maar de heg op die plaats fout is.
Echte vernielzucht zal niet zomaar verdwijnen. Maar de ervaring elders is dat deze sterk afneemt als het wijkgroen hier
en daar toegankelijk is voor groot en klein en op die plekken
door afwisseling en verrassing werkelijk veel te beleven valt.
Dat ligt ook voor de hand. Een verbod zonder uitleg kan niet
tot begrip leiden. En een kind kan de waarde van al dat "verboden toegang"-siergroen niet begrijpen (een volwassene wel?).
Als kinderen ingeschakeld worden bij het planten (boomplantdagen!) zal echter misschien de zorg voor het groen bij
hen juist wel toenemen. Tenslotte is het goed er op te wijzen
dat met veel en gevarieerde plantengroei ook de insecten worden aangetrokken, en met de insecten komen de vogels ook. Er
zal zich -weer- een natuurlijk evenwicht tussen flora en fauna
in onze Pijnackerse woonwijken gaan instellen.
- Spelen
Vanaf zijn geboorte vergroot een kind z'n actieradius, van
huiskamer tot tuin of stoep, buurtje buurt, stad en tenslotte
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van het kind gekenmerkt.
De zuigeling (0-1 jaar).
De moeder voornamelijk bepaalt de ruimte die de zuigeling
rondom zich kan zien en de objecten welke de zuigeling door
tasten kan leren kennen.
De peuter (1-3½ jaar).
Met de ontwikkeling van box-kind tot loop-kind neemt de potentiële actieradius naar verhouding sterk toe, hoewel de peuter
nog de veilige nabijheid van zijn moeder zoekt. Van ongevormd
materiaal (zand, blokken ed.) schept het kind nieuwe vormen.
Kenmerkende aktiviteiten: rondkruipen en lopen, veilig klimmen, driewielen, in modder, zand en water spelen, confrontatie
met dieren, eenvoudige speeltoestellen. Bij deze aktiviteiten
moet toezicht mogelijk zijn.
De kleuter (3½ -6 jaar).
De toegenomen motorische mogelijkheden en de onderzoekingsdrift van kleuters vergroten de potentiële actieradius. Terwijl peuters gewoonlijk nog als eenlingen spelen, vermaken
kleuters zich tevens in kleine groepen en dat eventueel zonder
dat hun moeder daarbij is. Binnenshuis hebben kleuters behoefte aan een eigen bewaarplaats voor dierbare objecten. Constuctie- en expressiespelen met ongevormd materiaal blijven boeien. Kleuters interesseren zich meer voor dieren dan voor planten. Kenmerkende aktiviteiten: klauteren, draven, graven,
steppen, bouwen water- en modderspel, fietsen, groeps- en balspel, experimenteren, alleen zijn, beestjes vangen en observeren. De confrontatie met natuurlijke dingen wordt nu al heel
belangrijk. Permanent toezicht hoeft er niet meer te zijn. De
kleuter heeft een actieradius tot ongeveer 300 meter.
Het jonge schoolkind (6-10 jaar).
In deze leeftijdsperiode maken geleidelijk ongeremde speelsheid en opmerkelijke fantasie plaats voor realistische belangstelling tegenover practische zaken. Naarmate het ouder wordt
laat het jonge schoolkind zich minder afleiden. Toch kan het
tot zijn tiende levensjaar in het drukke verkeer een gevaar
voor zichzelf zijn. De binding met de moeder verzwakt, die met
de speelgroep is sterker. Constructiespelen, zoals met x zand,
genieten nog altijd de belangstelling. Jonge schoolkinderen
willen en kunnen dieren en planten verzorgen.
Kenmerkende aktiviteiten: steppen, fietsen, rolschaatsen, tollen, balspelen, groeps- en fantasiespelen, spelen met zandhopen en op speelbergen, hengelen, water en seizoenspelen, ruige
terreinen voor avontuurlijk spelen. Hierbij is toezicht ongewenst en storend. Ook van belang zijn confrontatie met dieren
en wilde planten en een veilige weg van en naar school, die al
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Het oudere schoolkind (10-13 jaar).
Door zijn grotere vertrouwdheid met het verkeer is het oudere
schoolkind beter in staat om zich verder van zijn woning te
verplaatsen. Onder meer in verband met z'n huiswerk verlangt
het oudere schoolkind voor zijn kortstondige vrije uren toch
goede speelgelegenheid niet ver van de woning. Lichamelijke
prestaties van kracht en behendigheid genieten de interesse,
vooral van de jongens. Kenmerkende activiteiten: bal trappen,
fietsen, bootje varen en laten varen, bouwspeelplaats met
ruigte en constructiemogelijkheden, plek met bv. oude sloopauto. De groenvoorzieningen zijn hier van grote betekenis! Actieradius: de wijk.
De puber (13-18 jaar).
De beperkte vrije tijd noopt vaak tot spelen in de nabijheid
van de woning. De behoefte aan het spelen gericht op lichamelijke prestaties daalt, het verlangen naar sociale contacten
neemt toe. Kenmerkende activiteiten: enerzijds de spelvormen
uit de voorafgaande jaren, anderzijds vrije-tijds bezigheden
zoals lezen, naar muziek luisteren, tennissen, een hobby uitoefenen (fotografie, modelbouw), crossen op crossbrommers. Actieradius tot buiten de woongemeente.
In Pijnacker-Noord wonen veel gezinnen met kleine en grote
kinderen. De kinderen van 3 tot 10 à 15 jaar (dat zijn er ongeveer 2000) moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien,
spelenderwijs. Om volwassen te worden moet de "wereld" ontdekt
en geleerd kunnen worden. En voor die kinderen is jarenlang
hun bereik, dwz. het gebied waarbinnen ze zelfstandig op onderzoek kunnen gaan niet groter dan de buurt of de wijk. De
wijk is voor hen de "wereld". Het spreekt eigenlijk vanzelf
dat die wereld zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn en vooral interessant en verrassend. Thans liggen een aantal goedbedoelde pleintjes met speeltoestellen (zie tekening nr. IV) als
kinderreservaatjes temidden van een eentonige, gevaarlijke en
vaak zelfs doelbewust ontoegankelijk gemaakte omgeving: grasvlakten, autowegen, gladde rechte slootkanten, dichte lage
(doorn)struiken en prikkeldraad.
De weg van en naar school -4x per dag!- is onduidelijk
(geen voetpadennet), saai en gevaarlijk. Op een leeftijd dat
kinderen al zelfstandig genoeg zijn om alleen naar school te
kunnen gaan is door de verkeersbarrières toch nog begeleiding
door anderen nodig: het risico is te groot! Klaar-overs zijn
eigenlijk een noodoplossing.
Op enkele plaatsen is niet eenvoudige middelen een plek
gemaakt of ontstaan waar iets te beleven valt. In het uiterste
noorden een klim/schuilhut, heuvel, palen, zand en plassen,
langs de spoorlijn hoge kruipdoor struiken, bomen en een ge-
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zijn, maar jammer dat ze aan de rand van de wijk liggen; je
komt ze niet tegen, maar moet ze opzoeken.
(enquêterapport blz. 13, X, XI, en XII:) Van de 200
opmerkingen over spelen en speelgelegenheid, hadden er 82
betrekking op de aanleg van meer en/of betere speelgelegenheid.

Het voorstel van de werkgroep (zie tekening nr. V) houdt
globaal in:
dat de bestaande speelgelegenheden waar mogelijk uitgebreid worden en ongedwongener begrensd worden (vooral geen
prikkeldraad en doornstruiken in de directe omgeving).
dat de af te sluiten wegen (Meidoornlaan, Groen van Prinstererlaan, Goudenregensingel) uitgebuit worden als aanzet
voor buurtspeelplekken. De rijbaan is ideaal te gebruiken voor
rolschaatsen, steppen, fietsen. De beschikbare ruimte om en
bij de scholen kan er bij betrokken worden, zodat omvangrijke
verkeersvrije gebieden ontstaan, vol afwisseling, vol spel en
ontmoeting, voor jong én oud.
dat bij de uitbreiding van het voetpadennet vooral gelet
wordt op de hoofdroutes naar kleuter- en basisscholen. Ook
hier dient veiligheid en afwisseling voorop te staan. De route
naar school kan een speelpad worden.
- Verkeer in Pijnacker-Noord.
Bij het ontwerpen van de wijk Pijnacker-Noord is rekening
gehouden met de eisen die het sterk toenemende autobezit stelt
aan het wegenstelsel. De meeste huizen zijn tot voor de deur
per auto bereikbaar. Om de wijk te verlaten kan vanuit de
woonstraten gebruik gemaakt worden van de (wijk-) ontsluitingswegen. Dit zijn kaarsrechte geasfalteerde rijbanen; gemak
voor de automobilisten, barrière voor de achterblijvers: Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Nobellaan, Acacialaan en Goudenregensingel.
Langs de rand van de wijk liggen twee hoofdwegen voor het
interlocale en inter-wijkverkeer: Noordweg en Oost/Westlaan.
Hier en daar zijn enkele vrijliggende paden voor voetgangers
aangelegd. Ze liggen wat verloren want ze vormen geen samenhangend net, zelfs niet als we de langs de rijbaan gelegen
trottoirs erbij betrekken. Dit in tegenstelling tot het wegennet dat de automobilist ter beschikking staat. Op tekening nr.
VI ziet u met zwarte lijnen de wegen voor het rijdend verkeer
aangegeven: straat, ontsluitingsweg en hoofdweg in toenemende
breedte. De vrijliggende looppaden zijn met een stippellijn
getekend.

- 14 (enquêterapport blz. 8, 9 en 13) "Welke wegen in
Pijnacker-Noord zijn naar uw mening gevaarlijk?", luidde
een vraag van de enquête. Van de bewoners die deze vraag
beantwoord hebben noemde driekwart de Meidoornlaan een
gevaarlijke weg. Een kwart noemde de Thorbeckelaan en de
Noordweg. We wilden ook de mening van de bewoners te weten komen over de gevaarlijkheid van de belangrijkste
kruispunten in Pijnacker-Noord. Uit de binnengekomen antwoorden op deze vraag blijkt dat men de kruising Meidoornlaan/0ostlaan het gevaarlijkst vindt en daarna de
kruisingen Meidoornlaan/Goudenregensingel en Noordweg/Nobellaan. Ook uit de suggesties en opmerkingen bleek
dat verkeer en met name verkeersveiligheid een belangrijke plaats inneemt: van de 256 opmerkingen over verkeer
hebben er 62 betrekking op verkeersveiligheid!

Wij vragen ons af: Is er niet iets mis met de huidige verkeerssituatie? Ja, er is een categorie automobilisten, voornamelijk de mannen, die in grote getale op werkdagen in luttele
minuten via de ontsluitingswegen de wijk kunnen verlaten. Er
blijft een andere categorie achter: de kinderen, huisvrouwen
en bejaarden, die een groot deel van de dag in de wijk zelf
doorbrengen en zich merendeels per fiets of lopend naar hun
bestemming begeven over een niet samenhangend padenstelsel. Ze
komen er bekaaid af.
(enquêterapport blz. 13, X, XI, en XII:) Er werden
148 opmerkingen gemaakt over het onderwerp voetgangers en
voetgangersvoorzieningen. Hiervan hadden er;55 betrekking
op het aanleggen van meer en bredere trottoirs en 31 op
het uitbreiden van het aantal voetgangersoversteekplaatsen.

Voor deze meerderheid van alle verplaatsingen zijn slechts
weinig specifieke voorzieningen: enkele verspreid liggende paden. Terwijl voor een minderheid van de verplaatsingen een
uitgebreid en samenhangend wegenstelsel beschikbaar is.
Het verschil is des te opvallender omdat de automobilist toch
al bevoorrecht is: hij is snel en veilig in zijn blikken huisje.
Het zou handig zijn als tussen half negen en vijf uur in
de wijk helemaal geen autoverkeer voorkwam. Er was dan veel
ruimte om -veilig- te lopen en te fietsen. Maar er is natuurlijk de hele dag autoverkeer. En het geniepige is nu dat deze
weinige rijdende auto's in de loop van de dag door de rechte
brede en vlakke wegen op zo'n vanzelfsprekende en uitnodigende
wijze "voorrang" krijgen en dus te hard rijden, dat vooral de
voetgangers uiterst oplettend hun weg door de wijk moeten zoeken. Voor een kleine categorie, de kinderen van ongeveer 3 à 6
jaar, betekent het zelfs een beperking in hun ontwikkeling:
terwijl hun neiging en behoefte toeneemt om steeds een beetje
verder van huis de wereld te verkennen vormt bv. de Meidoorn-
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deze niet zonder toezicht mogen oversteken.
De werkgroep is van mening dat de "voorrang" voor de auto
met betrekkelijk eenvoudige middelen omgezet kan worden in
"voorrang" voor lopers en fietsers. Het feit dat in zeer veel
plaatsen in Nederland dezelfde situatie bestaat, mag geen reden zijn er in Pijnacker niets aan te doen.
De werkgroep stelt voor de bestaande paden uit te breiden
tot een samenhangend net dat de belangrijkste bestemmingen
(winkels, scholen, zwembad) duidelijk en veilig bereikbaar
maakt voor voetgangers en fietsers. Het wegennet voor de auto
wordt tegelijkertijd hier en daar onderbroken en veel minder
uitnodigend gemaakt. Zeker is dat borden met een of andere
maximumsnelheid in dit verband slechts lapmiddelen zijn.
Op tekening nr. VII (het voorstel van de werkgroep) ziet u
weer in gewone en stippellijnen de wegen voor auto- en langzaam verkeer. Het is als het ware het negatief van tekening
VI. Twee hoofdpaden in lengterichting door de wijk en langs de
oost- en noordrand met enkele dwarsverbindingen. Ter wille van
dit hoofdpadennet dienen de Meidoornlaan ter plaatse van de
helling bij de Wilgenhof, de Groen van Prinstererlaan, de Goudenregensingel tussen Meidoornlaan en Acacialaan, en delen van
de Acacialaan voor het autoverkeer afgesloten te worden. Door
deze ingrepen wordt het de automobilist moeilijker, maar niet
onmogelijk gemaakt zijn doel te bereiken. Doorgaand verkeer
zal echter afgeschrikt worden.
Geen van de eigenlijke woonstraten hoeft voor auto's afgesloten te worden. Velen zullen immers graag de mogelijkheid
willen behouden vlak voor de deur te kunnen laden en lossen en
autowassen. En terecht. Daarnaast moet natuurlijk in ieder geval de toegankelijkheid voor melkboer, vuilnisman, verhuizer,
dokter gewaarborgd blijven. Dat kan heel goed. Vlak bij de woning moet alles mogelijk zijn. Deze directe woonomgeving kan
aangeduid worden met "erf". Maar ook hier weer voorrang voor
de lopers ten koste van de voorrang voor de rijders. De auto
dient zich hier als een log en vriendelijk huisdier te gedragen. Hoe is dat te bereiken? Vlak bij huis, in Delft, zijn in
dit verband interessante en succesvolle experimenten. Een bezoek aan de Wippolder, de Hopstraat, de Broerhuisstraat, de
Sint Olofslaan, de Doelenstraat en vele anderen is erg inspirerend. Met veel afwisseling in de bestrating, met schrikdrempels in de rijbaan, met het doortrekken van trottoirs over de
rijbaan, met bomen en paaltjes krijgt dat begrip "erf" inhoud,
En het werkt! (zie perspectieftekening I).
Het onderbreken van enkele belangrijke wegen heeft uiteraard gevolgen voor de wijze waarop het autoverkeer zich afwikkelt. Op tekening VII blijkt dat er voor de auto drie toegangen tot de wijk blijven: Meidoornlaan, Nobellaan en Noordweg. Nader onderzocht zal moeten worden of met afsluiten en
onderbreken van wegen in de wijk gewacht moet worden tot de
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Uit de enquête bleek dat de behoefte aan een dichtbijgelegen bushalte alleen in het noordelijk deel van de wijk werd
geuit. Als nu een róute van de streekbus door de wijk mogelijk
blijkt, is het een halfslachtige oplossing niet verder dan de
Groen van Prinstererlaan te rijden. Om de verderaf wonende
mensen (mn. de bejaarden) werkelijk van dienst te zijn dient
de verstgelegen halte op zijn minst bij de winkels aan de Nobellaan gelegen te zijn. (de bushaltes zijn op tekening VI en
VII met een zwarte cirkel aangegeven).

-

Parkeren

Het toenemend autobezit vereist
parkeerruimte in de woonwijk. Dat
is wel de vraag of de waardevolle
bij de woning voor een belangrijk
vol moet staan.

een toenemende hoeveelheid
is onvermijdelijk. Maar het
uitloopruimte onmiddellijk
deel met stilstaande auto's

(enquêterapport blz. 9, 10, 13 en XII:) Op de vraag
"Wat vindt u het belangrijkst? Parkeren voor de deur of
betere speelgelegenheid voor kinderen in de straat?" Zeiden in Pijnacker-Noord 6x zoveel bewoners "meer of betere
speelgelegenheid voor kinderen in de straat" belangrijker
te vinden dan "parkeren voor de deur". Hieruit blijkt dat
de bewoners niet zo sterk gehecht zijn aan het parkeren
voor de deur. In het midden was gelaten of bij een parkeerverbod ook al het rijdend verkeer uit de straat geweerd moest worden, waardoor het voor sommige moeilijk
was deze vraag te beantwoorden. Men zei bv.: "het is toch
gevaarlijk om kinderen in de straat te laten spelen?!"
Anderen merkten op: "ik wil best een eindje naar een parkeerplaats lopen, maar ik moet wel voor de deur kunnen
laden en lossen." In combinatie met een vraag naar de tevredenheid over het parkeren, kan de conclusie getrokken
worden dat: in die delen van de wijk waar het kán, betrekkelijk veel bewoners gehecht zijn aan het parkeren
voor de deur, maar toch weinig tevreden en waar het niet
kan men aan het parkeren voor de deur vrijwel geen betekenis hecht en men uitermate tevreden is. Over parkeren
werden verder nog 154 opmerkingen gemaakt. Hiervan hadden
er 55 betrekking op het weren van het parkeren uit woonstraten en 33 op het radikaal weren van geparkeerde
vrachtauto's uit Pijnacker-Noord. Dit laatste in verband
met lawaai, veiligheid, stank en uitzicht.

Behoefte aan een andere oplossing voor het parkeren blijkt
vooral te bestaan in de wijkdelen Brem/Weigelialaan en
Beuk/Vlierlaan en bij de flats langs de Goudenregensingel en
die in de Lage Noord.

- 17 Om hier meer uitloopruimte vlak bij de woning te krijgen
en het uitzicht vanuit huis te bevrijden van het stilstaand
blik, is een verplaatsing van het parkeren naar de stroken
grond langs de ontsluitingswegen nodig en mogelijk. Hoe en
wanneer precies deze verandering uitgevoerd moet worden is
voornamelijk een zaak van de bewoners van de desbetreffende
straat of flat. Het heeft te maken met de inrichting van hun
"erf" (zie hoofdstuk Verkeer) en hierover kunnen de bewoners
onderling het beste overleggen, voorstellen doen en met medewerking van de gemeente tot actie overgaan. Dat geldt ook voor
kwesties als de inrichting van hun voortuinen, trottoirs, luifels, pergola's, bomen en wat niet al.
In een gedeelte van de Ribeslaan is zo'n ontwikkeling tot
erf, op initiatief van de bewoners, al op gang gekomen.
KOSTEN.
De voorstellen van de werkgroep planologie zijn gratis. De
uitvoering ervan niet. Toch hoeft die uitvoering zeker niet
duur te zijn. Die mening is oa. gebaseerd op een studie van de
Provinciaal Planologische Dienst over een verbetering van de
woonomgeving in 12 Zuid-Hollandse buurten (waaronder het
Brem/Weigelialaan wijkdeel in Pijnacker). De conclusie van deze studie luidt onder meer: "Uitgangspunt voor deze studie is
in de eerste plaats geweest te onderzoeken, hoe met eenvoudige
middelen de direkte omgeving van de woning verbeterd kan worden. Gebleken is dat het normale onderhoud door de gemeente
goed kan samengaan met aanpassing en modernisering. Indien de
onderhoudsbeurten van een buurt regelmatig tot verbetering
leiden, zullen de daaraan verbonden kosten nauwelijks voelbaar
zijn."
Van het verbeteringsvoorstel in Pijnacker uit deze studie
zijn ook samen met de gemeente de kosten uitgerekend. Hoewel
dit voorstel niet geheel met dat van de werkgroep overeenkomt,
is het nuttig de bedragen hier ter oriëntatie te vermelden.
Normale bestrating vereist ongeveer f 350,- per woning, de
verbeteringskosten van de woonomgeving zouden ongeveer
f 1.350,- per woning bedragen. Hierbij wordt aangetekend dat
de voornaamste kosten liggen in de aanleg van een nieuwe weg
en het verwijderen van een oude en overigens veel nieuw materiaal. Met een iets andere oplossing zou het laatste bedrag
dus nog veel lager kunnen worden. Gemiddeld over de 12 onderzochte woonbuurten zijn de meerkosten f 400,- per woning.
De gemeente besteedt reeds veel energie en geld aan de beplantingen. Het voorstel van de werkgroep is niet om méér te
doen maar om het anders te doen. Kort gezegd komt het er op
neer dat er meer, nog veel meer, geplant en gezaaid zal moeten
worden, maar dat minder onderhoud op de traditionele wijze schoffelen en snoeien- vereist zal zijn. Enige begeleiding is
voldoende. Bewoners en in het bijzonder scholieren, kunnen
daadwerkelijk helpen bij het planten.

- 18 De werkgroep planologie stelt voor om na te laten gaan in
de gemeentebegroting welk bedrag voor welk programma van onderhoud van straten, wegen, water, verlichting en groen in de
komende jaren besteed zou worden, als er niets zou veranderen.
Op basis van dit bedrag kan tussen het gemeentebestuur en de
bewoners, door tussenkomst van de werkgroep overlegd worden
welke andersoortige bestedingen mogelijk zijn. Bij dit overleg
zou vast moeten staan dat de gemeente bereid is mee te denken
en mee te werken in de geest van de in dit boekje neergelegde
opvattingen en voorstellen.
De keuze gaat tussen
- een net, ordelijk niemandsland
en
- een veilige, groene buitenkamer.
Deze keuze is een kwestie van mentaliteit, niet van geld.
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- 27 300.000 m2 open ruimte ligt in Pijnacker-Noord voor de
deur 50 m2 per persoon, groot en klein
wat doen we er ?
wat kunnen we er doen?
het is er veel te goed autorijden
het is er veel te slecht wandelen
het is er veel te goed hond uitlaten het is er veel te slecht
spelen

als de auto zijn voorrang afstaat aan de voetganger
en een langzaam log huisdier wordt,
als de -Zuid-Hollandse- natuur binnengehaald wordt,
met wat belangstelling van gemeente en bewoners
met wat inspanning van gemeente en bewoners met,
wat geld van gemeente en bewoners

dan kan die 300.000 m2 open ruimte een fijne ‘buitenkamer’
worden voor iedereen, voor jong en oud, om te kijken, leren,
stoeien, praten, fietsen, spelen, stoer doen, vrijen, vissen,
vliegeren, schuilen, zonnen, paraderen . . . . . ,

langzaam maar zeker

