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Toelichting voorlopig ontwerp
Inleiding
In 2004 is gestart met de herinrichting van Koningshof. De wijk is opgedeeld in acht fases.
Fases 7 en 8 vormen logischerwijs de laatste twee fases van de herinrichting van de wijk. Evenals de
voorgaande fasen zal ook nu de wijk integraal worden aangepakt. Dit houdt in dat de gemeente de
riolering, het gemaal, de groen- en speelvoorzieningen, het parkeren en de verhardingen zal
vervangen. De nutsbedrijven gaan hun kabels en leidingen vervangen als gevolg van onze
werkzaamheden.
In deze toelichting op het voorlopig ontwerp ‘Koningshof: de laatste fase’ staat beschreven welke
uitgangspunten en keuzes zijn gemaakt tijdens het ontwerpen.
Het proces
Tijdens de bewonersavond van maart 2019 reikten wijkbewoners hun wensen, ideeën en
aandachtspunten aan. Deze wensen, ideeën en aandachtspunten vormden samen met
gemeentelijke beleidsplannen de basis van dit voorlopige ontwerp (VO).
Ingenieursbedrijf ‘Iv-Infra’ heeft dit VO samen met de gemeente opgesteld.
U kunt via het reactieformulier reageren op het VO. Als deze reacties leiden tot aanpassingen in het
ontwerp, dan worden deze verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt na
vaststelling door het college, samen met de beantwoording van de reacties, gepubliceerd op onze
website. U wordt hierover geïnformeerd.
Eind 2020/begin 2021 start de uitvoering van de herinrichting, te beginnen met de werkzaamheden
van de nutsbedrijven. Uiteraard informeren wij u tegen die tijd nader, bij voorkeur via een
bewonersbijeenkomst.
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Toelichting per thema
1. Verkeer
1.1 Inrichting wegen
Koningshof is nu al onderdeel van een 30 km/u-zone waarbij sobere maatregelen genomen zijn.
In het nieuwe ontwerp worden maatregelen genomen om de wegen meer in te richten volgens de
eisen die horen bij een 30 km/u-zone. De Rivierenlaan wordt versmald naar 5,50 meter en er
worden vier drempels aangelegd. Alle straatverlichting wordt vervangen.
1.2 Aanpassing kruising Oranjelaan
De kruising Oranjelaan-Rivierenlaan wordt aangepast. De oversteek voor de fietsers wordt verbeterd
door de middenberm breder te maken en de rijbaan richting Oranjeplein wordt hierbij uitgebogen.
Verder wordt de voetgangersoversteekplaats(zebra) richting de kruising verschoven.
1.3 Paden rondom Het Baken
Ook de paden rondom sporthal Het Baken worden opnieuw ingericht.
Het bestaande fietspad, het Bakenpad, zal ter hoogte van de ingang van Het Baken als fietspad
stoppen. Het pad gaat dan over in een voetpad waar ook gefietst mag worden. Dit geldt nu ook voor
het pad rondom het scholencomplex. Er mag dan wel gefietst worden, maar de fietser moet
rekening houden met de voetgangers.
Het pad van de Rivierenlaan achterlangs Het Baken naar de vernieuwde brug blijft een voetpad dat
via de nieuwe voetgangersoversteekplaats een directe en daardoor kortere verbinding naar het
parkeerterrein krijgt. Hiermee beogen we het parkeren op het parkeerterrein aantrekkelijker te
maken voor leerkrachten en ouders die hun kinderen brengen/halen.
1.4 Parkeren
Met uitzondering van het parkeerterrein aan de Rivierenlaan (zie 1.5) blijft het totaal aantal
parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie gelijk. De parkeerplaatsen worden wel iets
breder. Soms verdwijnt een parkeerplaats in een straat, maar die parkeerplaats wordt dan
gecompenseerd in een naastgelegen straat. Gelet op de parkeerdruk die in 2017 en 2019 is
gemeten, is het aantal parkeerplaatsen voor het gehele gebied ruimschoots voldoende.
De huidige locatie van de laadpalen voor elektrische auto’s op het parkeerterrein functioneert niet
optimaal. In het VO zijn deze plekken verplaatst naar twee locaties langs de Rivierenlaan. De eerste
ligt naast de ingang van de Amer en de tweede naast de ingang naar de Hunze. Een locatie bestaat
uit twee parkeerplekken, afhankelijk van het gebruik van de laadvoorziening wordt er één of twee
plekken in gebruik genomen.
1.5 Inrichting parkeerterrein Rivierenlaan
Het parkeerterrein aan de Rivierenlaan (naast Het Baken) wordt momenteel voor meerdere
doeleinden gebruikt:
- parkeren door leerkrachten en ouders die hun kinderen naar school brengen/halen;
- ouders die hun kind alleen afzetten (kiss and ride);
- parkeren door gebruikers en bezoekers van sporthal Het Baken;
- parkeren door bewoners van ’t Hofland;
- papiercontainer en textielcontainer van de bewonersvereniging;
- onder- en bovengrondse afvalcontainers voor PMD en glas;
- wekelijkse marktstandplaats voor vis, bloemen en friet;
- laadvoorziening met 2 parkeerplaatsen voor elektrisch laden.
Mede omdat het aantal parkeerplaatsen (o.a. door de huidige afmetingsnormen) afneemt van 70
naar 57, verdient het aanbeveling om nu (betere) keuzes te maken voor het gebruik, de
toegankelijkheid en de inrichting van het parkeerterrein.
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De functie van het terrein als parkeervoorziening voor het scholencomplex, sporthal Het Baken en
woonvoorziening ’t Hofland staat daarbij voorop. Daarom zijn in het VO andere plekken gezocht en
gevonden voor het elektrisch laden (zie 1.4) en de ondergrondse afvalcontainers (zie 1.6).
Ten aanzien van de inrichting van het parkeerterrein:
- Het terrein krijgt een aparte in- en uitgang. Dit verbetert de routing op het parkeerterrein en
maakt het eenvoudiger en aantrekkelijker voor ouders om het terrein te gebruiken voor het
brengen en halen van hun kinderen. Bovendien kan Avalex de papiercontainer ophalen zonder
daarbij achteruit te hoeven rijden.
- Vanaf het parkeerterrein loopt een rechtstreekse wandelroute naar het scholencomplex. Deze
wandelroute kruist de Rivierenlaan met een voetgangersoversteekplaats. De schoolroute vanaf
het parkeerterrein is hierdoor zo veilig mogelijk ingericht.
- De opstelplaats voor de papiercontainer is zodanig ingepast dat deze zo weinig mogelijk
belemmeringen oplevert. De ruimte rondom de container wordt nog geoptimaliseerd om een
goede bereikbaarheid te garanderen en ongewenst gedrag (bijvoorbeeld afval dumpen) te
voorkomen.
- Voor de marktstandplaats komt een aparte opstelplaats waardoor de rijbaan op het
parkeerterrein niet (meer) geblokkeerd wordt.
1.6 Verplaatsing ondergrondse afvalcontainers
De zes benodigde ondergrondse afvalcontainers (voor restafval en glas) zijn in het VO om de
volgende redenen aan de oostzijde van de Rivierenlaan gesitueerd:
- Het parkeerterrein kan beter en efficiënter worden ingericht: er blijven meer parkeerplaatsen
beschikbaar voor de gebruikers van het scholencomplex, de sporthal en de bewoners van ’t
Hofland en er zijn minder verschillende verkeersbewegingen.
- Door de aanleg van een aparte haven wordt een veilige en makkelijk te bereiken plek (bij het
verlaten van de wijk) gecreëerd om afval te deponeren en de containers te legen zonder het
overige verkeer te belemmeren.
- De aparte haven kan op breng- en haaltijden van de scholen tevens gebruikt worden als kiss and
ride-zone zodat kinderen naar het scholencomplex kunnen lopen zonder de Rivierenlaan over te
hoeven steken. Dit scheelt ook verkeersbewegingen op het parkeerterrein.
- De verplaatsing van de containers gaat weliswaar ten koste van enkele meters groen van het
grasveld voor Het Baken, maar dit wordt gecompenseerd door meer groen bij het
parkeerterrein.
- De locatie ligt meer in het zicht waardoor deze minder uitnodigt tot afvaldumpingen. Bovendien
is de locatie verder verwijderd van de papiercontainer van de bewonersvereniging. Dit maakt
het voor de bewonersvereniging eenvoudiger en overzichtelijker om de ruimte rondom de
papiercontainer schoon te houden.
1.7 Reactie bewonersvereniging
De bewonersvereniging is voorstander van clustering van alle afvalcontainers op het parkeerterrein
en volledig behoud van het grasveld voor Het Baken. Daarom vindt de vereniging dat de
ondergrondse afvalcontainers vanuit het oogpunt van gebruiksvriendelijkheid en – gemak op het
parkeerterrein moeten blijven bij de containers voor papier en textiel. De aparte kiss and ride-zone
acht zij niet nodig.
Daarnaast ziet de vereniging liever dat de marktkramen op parkeerplaatsen worden geplaatst en
heeft dat haar voorkeur boven een aparte opstelplaats.
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2. Groen
2.1 Behoud groen
Koningshof wordt 40-50 cm opgehoogd worden. Dat betekent dat er 40-50 cm grond op het
aanwezige wortelpakket van de huidige bomen komt. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen voor de
bomen zoals onder andere zuurstofgebrek waardoor de bomen langzaam zullen afsterven. Daarom
worden de meeste bomen in de woonstraten gekapt en nieuwe bomen aangeplant. Bij de soortkeus
is gekeken naar bomen die bloeien, omdat dit een belangrijke voedselbron is voor insecten en naar
een mooie uitstraling.

Linde

Japanse sierkers

Gele valse Christusdoorn

Op een paar locaties blijft een aantal van de huidige bomen staan. Bijvoorbeeld langs de
Rivierenlaan. Uit het ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd blijkt dat deze bomen fungeren als
baltsplaats voor vleermuizen. Omdat de vleermuis een beschermde diersoort is, mogen deze bomen
niet zomaar worden weggehaald. Er moet een vervolgonderzoek plaatsvinden. Op basis van de
uitkomsten moet al dan niet een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie om deze bomen te
kappen. De gemeente wacht nu nog op de uitkomsten van het vervolgonderzoek.
2.2 Noodzakelijke bomenkap
Andere locaties waar een aantal van de huidige bomen blijft staan zijn de Krammer, Dinkel en Eem.
De gemeente vindt het belangrijk om waar mogelijk gezonde bomen te behouden. Dit in het belang
van de bomen, maar ook voor het behoud van een goede ecologie inrichting. Grote bomen bieden
onder andere schuil- en nestmogelijkheden voor vogels en spelen een belangrijke rol in het
tegengaan van klimaatverandering. Ook op deze plekken wordt opgehoogd. Omdat deze bomen in
groenvakken staan, kunnen zij beter wennen aan de nieuwe omstandigheden.
Ook alle heestervakken worden opnieuw ingericht. Hoogte van de struiken en bloei zijn belangrijke
uitgangspunten voor de keuze van een soort. Op sommige plekken komen lage vaste planten. Soms
omdat het smalle randen zijn waar geen plek is voor heesters en soms omdat op deze locaties de
parkeervakken bewust wat korter zijn gehouden. Hier steekt de neus van de auto over boven de
beplanting.
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Spiraea of spierstruik

Chaenomeles of Japanse
sierkwee

Potentilla of struikganzerik

2.3 Groene parkeerplaatsen
Voor deze herinrichting is ervoor gekozen om de parkeerplaatsen te voorzien van grasstenen. Dit is
één van de maatregelen die de gemeente toepast om gevolgen van klimaatverandering tegen te
gaan. Hevige piekbuien en langere periodes van droogte zijn veranderingen waar wij in Nederland
steeds vaker mee te maken krijgen. Het is belangrijk om regenwater te laten infiltreren in de bodem
en zo langer vast te houden. Dit zorgt voor verkoeling in de zomer en geeft de wijk een groene
uitstraling. Deze stenen zijn goed beloopbaar en worden ook in andere wijken toegepast. Om de
toegankelijkheid te garanderen, wordt de uitstapstrook tussen de parkeerplaatsen van vlakke en
dichte tegels gemaakt.
3. Riolering
3.1 Vervanging riolering
Aanleiding voor de rioolvervanging en herinrichting voor deze en alle voorgaande fasen zijn de
slechte toestand van de rioleringen en de enorme verzakkingen van het straatwerk ten opzichte van
de aanleghoogte. Met name de rioolleidingen hebben veel last van zettingen. Bij het ontwerpen van
nieuwe rioolleidingen wordt onder andere het Gemeentelijke Rioleringsplan gebruikt.
3.2 Gemaal
Het gemaal aan het einde van de riolering (nabij Rivierenlaan 2), is aan het einde van zijn levensduur.
Daarom wordt deze vervangen en naar een beter bereikbare en veilige locatie verplaatst. Het doel is
om de kwaliteit van de openbare ruimte daarbij te verbeteren.
4. Afvalinzameling
4.1 Duurzaam afvalbeleid
Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid en voert daarom het Nieuwe Inzamelen in.
Doel is meer afval scheiden, zodat we minder restafval over houden. De basis van het Nieuwe
Inzamelen is dat we de meeste herbruikbare
Hoe ziet de nieuwe afvalinzameling voor Koningshof
grondstoffen (vlak)bij uw woning ophalen, zoals GFT,
eruit?
papier en PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en
•
Uw grijze kliko wordt een kliko voor PMD-afval.
•
De kliko’s voor GFT-afval en oud-papier blijven zoals
Drinkkarton). Het restafval wat u overhoudt, brengt u
u ze nu al heeft.
naar een verzamelcontainer verder weg. In de wijk
•
Uw restafval en glas brengt u straks naar
komen er daarom locaties voor ondergrondse
ondergrondse containers in de wijk.
afvalcontainers bij.
•

4.2 Locaties voor nieuwe ondergrondse containers
Ook in Koningshof komen er ondergrondse containers
bij. Alle plekken staan in het locatieplan
afvalcontainers, waar inwoners uit de hele gemeente
tot 28 mei een reactie op konden geven. Deze reacties
worden nu verwerkt.
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•

Op een centrale plek bij Het Baken staan containers
voor textiel en oud papier/karton ten gunste van de
bewonersverenging
Als u in een appartement woont, dan blijft u alle
afval verzamelen via ondergrondse containers naast
het appartementengebouw
Meer informatie: www.pijnacker-nootdorp.nl/afval

In het herinrichtingsgebied staan twee locaties voor ondergrondse containers gepland:
- aan de oostzijde van de Rivierenlaan langs het grasveld bij Het Baken;
- aan de westzijde van de Rivierenlaan ter hoogte van nr. 40.
4.3 Locatie Rivierenlaan bij Het Baken
Onder punt 1.6 zijn wij nader ingegaan op onze keuze voor de locatie bij Het Baken en onder punt
1.7 de reactie hierop van de bewonersvereniging. Ook in het kader van het locatieplan zijn veel
reacties binnengekomen over deze locatie. Wij betrekken de ontvangen reacties én de reacties die
wij op het VO ontvangen bij de heroverwegingen in het kader van het definitieve ontwerp voor deze
herinrichting.
4.4 Locatie Rivierenlaan ter hoogte van nr. 40
In het kader van het locatieplan zijn reacties binnengekomen over deze locatie, omdat deze dicht bij
de aangrenzende huizen ligt en daardoor overlast kan veroorzaken. De bewonersvereniging heeft in
haar reactie een andere locatie voorgesteld: op de hoek Rivierenlaan/Bergse Maas, schuin voor
Rivierenlaan 48 en in het verlengde van de haaks gelegen parkeerplaatsen naast Rivierenlaan 48. Uit
een snel uitgevoerde check is gebleken dat deze ondergrondse containers ook hier geplaatst kunnen
worden. Wel moet nog onderzocht worden welke consequenties dit heeft voor de andere
containerlocaties in de wijk en de verdere verdeling van de openbare ruimte. Ook dit wordt
betrokken bij de heroverwegingen voor het definitieve ontwerp voor de herinrichting.
5. Spelen
De twee speelplekken in Koningshof aan Bergse Maas en de Eem worden opnieuw ingericht. De
ontwerpen voor de nieuwe speelplekken zijn samen met de kinderen uit de wijk gekozen. Tijdens
een inloopbijeenkomst op 14 januari jl. konden de kinderen per speelplek uit drie verschillende
ontwerpen kiezen. Onderstaande ontwerpen ontvingen veruit de meeste stemmen.
5.1 Speelplek Eem
De speelplek aan de Eem is ingericht voor kleinere kinderen, waar ze alleen of met ouders kunnen
spelen.
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5.2 Speelplek Bergse Maas
De speelplek aan de Bergse Maas is voor oudere kinderen, waar zelfstandig gespeeld kan worden
met uitdagende speeltoestellen.

De ontwerpen van beide speelplekken staan ook op de website en zijn daar beter te bekijken.
5.3 Speelplek Het Baken
Het speelveld voor het Baken, met het basketbalveldje, blijft zoals het nu is.
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