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Leeswijzer

Dit boekwerk bevat een toelichting op de het Schetsontwerp van 
Klimaatbestendig Klapwijk - wijkpark. Het omvat het centraal 
gelegen park dat begrenst wordt door de straten Marga Klompélaan, 
Etty Hillesumsingel, Hadewijchlaan en Freule van Dorthsingel. Het 
Vrouwenrecht en Anne Franklaan doorkruisen het plangebied van deze 
fase 1A. 

De toelichting bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de 
opgave en context van deze fase omgeschreven. Vervolgens wordt het 
Schetsontwerp  in verschillende thema’s uiteengelegd, overeenkomstig 
met de Visie Klimaatbestendig Klapwijk.
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Zichtbare maaivelddaling, speelplek aan de Freule van Dorthsingel
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De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige 
plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de 
gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de 
openbare ruimte. Uitgangspunt voor de herinrichting is het klimaatbestendig maken 
van Klapwijk: voorbereiden op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange 
droge periodes. Ook worden de bewoners van de wijk nauw betrokken bij het proces, 
van visie tot uitvoering.

1.1 Visie Klimaatbestendig Klapwijk

Begin 2019 is de Visie Klimaatbestendig Klapwijk afgerond en daarna vastgesteld 
door het college. In de visie zijn de ambities voor de wijk vastgelegd. 

De visie Klimaatbestendig Klapwijk bestaat uit vijf verschillende thema’s:

• Wonen met peilverschillen 
• Water in de wijk 
• Koester het groen 
• Maatwerk per straat 
• Profiteer van kansen

Per thema zijn een aantal speerpunten genoemd die van belang zijn voor de 
toekomstige inrichting van de wijk. Zie: www.klimaatbestendigklapwijk.nl

1.2 Handboek Klapwijk

Het Handboek Klapwijk vormt een belangrijke stap van visie naar ontwerp, en het 
toekomstig beheer. In het handboek staan de uitgangspunten en ontwerpprincipes 
voor de toekomstige (her)inrichting van de openbare ruimte in Klapwijk beschreven, 
zoals materialisering en maatvoering. Hiermee bewaren we de samenhang binnen de 
wijk.

Als aanvulling op het Handboek Klapwijk is een Beplanting Catalogus opgesteld met 
daarin een overzicht van klimaatbestendige bomen, heesters en vaste planten, die 
kunnen worden aangeplant ter vervanging of als aanvulling op het huidige groen in 
Klapwijk.

Beide documenten vormen een belangrijke basis voor het ontwerp. Tegelijkertijd 
levert de uitwerking weer nieuwe inzichten op voor het handboek.

1. OPGAVE EN CONTEXT

1.3 Plangebied Fase 1

De visie voor Klimaatbestendig Klapwijk wordt gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd. 
De eerste fase betreft het noordelijk deel van Klapwijk (fase 1B) én het wijkpark (fase 
1A). Voor fase 1B is inmiddels al een VO+ gemaakt die gepresenteerd wordt op www.
klimaatbestendigklapwijk.nl. , voor fase 1A wordt in dit boekwerk het Schetsontwerp 
toegelicht. 

Het plangebied omvat het centraal gelegen park dat begrensd wordt door de straten 
Marga Klompélaan, Etty Hillesumsingel, Hadewijchlaan en Freule van Dorthsingel. Het 
Vrouwenrecht en Anne Franklaan doorkruisen het plangebied van deze fase 1A. 

Het wijkpark wordt gekenmerkt door de langgerekte vorm met op de kopsekanten 
grote bouwblokken waarachter speelplekken zijn voorzien. Het middengebied van het 
wijkpark bestaat uit een tweedeling van open grasvelden en gesloten bosschages. 
De randen worden grotendeels omsloten met hagen en een pleintje aan het 
Vrouwenrecht biedt de ruimte voor marktkramen. Het oorspronkelijke ontwerp van 
Copijn (1991) is grotendeels bewaard gebleven, vooral het kenmerkende wandelpad 
loopt nog altijd als een rode draad door het park.

Voor de herinrichting van het wijkpark zijn de wensen en ideeën van de gebruikers 
van groot belang. In december 2019 heeft er daarom al een eerste buurtgesprek 
plaatsgevonden met aanwonenden van het park, gevolgd door eenzelfde sessie met 
leerlingen van de Mariaschool in januair 2020. Verder zal ook het jaarlijkse wijkfeest 
een vaste waarde blijven in het nieuwe ontwerp en krijgt de Urban Waterbuffer een 
plek in het vernieuwde park.

Concept oorspronkelijk ontwerp door Copijn Utrecht (1991)

Fase 1: 2020-2021

Fase 3: 2022-2023
Fase 2: 2021-2022

Fase 6: 2025-2026
Fase 5: 2024-2025

Fase 4: 2023-2024

Hoogseweg blijft open als
bouwroute tijdens bouwperiode

Fasering uitvoering 

Legenda

Rode draad

één samenhangend park

aansluiting op de steden-
bouwkundige context
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Plangebied Klimaatbestendig Klapwijk - fase 1A – Omvat het 
centraal in de wijk gelegen wijkpark.

1. Speelplek aan de Freule van Dorthsingel

4. Open grasveld en begrenzing met hagen

2. Pleintje aan het Vrouwenrecht

5. Water in het middengebied. 

 3. Doorgaande wandelpad door de bosschages in het middengebied.

6. Speelplek Etty Hillesumsingel
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Voorkeuren sitckeren Boomgaard

Picknickplekken

Speelplek

Bloemrijke borders
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1.4 Inbreng bewoners

Tijdens het buurtgesprek (11-12-2019), de kinderparticipatie op de Mariaschool 
(24-01-2020) en via digitale reacties (tot 15-01-2020) konden bewoners hun 
voorkeur uitspreken voor verschillende ontwerpoplossingen en de verschillende 
kansen en knelpunten in hun buurt kenbaar maken.

Ontmoetingsplekken en spelen in allerlei vormen, fitnesstoestellen, bootcamp in het 
park, boomgaard en bloemrijke borders  scoorden goed op de themaborden. 

Het jaarlijkste wijkfeest werd vaak genoemd als aandachtspunt, evenals het wel of 
niet treffen van hondenuitlaatvoorzieningen in het wijkpark. Daarnaast merkten veel 
mensen op dat er door de vele hoge bomen aan de noordelijke rand van het park veel 
schaduw valt op de aangrenzende huizen. Het open grasveld kan daarentegen extra 
schaduwplekken gebruiken volgens velen.

Boomgaard Kinderparticipatie op de Mariaschool Resultaten kinderparticipatie

Picknickplekken

Speelplek

Bloemrijke borders
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Inrichtingsplan Wijkpark door Copijn Utrecht

3. beplantingsvakken middengebied

4. gras middengebied

5. plein, vijers en rozenheuvel

2. slingerend wandelpad en doorsnijdingen

1. aansluiting op stedenbouwkundige context
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1.5 Oorspronkelijk ontwerp wijkpark

Het oorspronkelijke ontwerp van Copijn Utrecht (1991) is grotendeels behouden 
gebleven. Het kenmerkende wandelpad dat als een verbindende rode draad door het 
park loopt vormt nog altijd de scheiding tussen het open grasveld en de meer gesloten 
bosschages. Wel zijn bosschages, vanwege ander beheer, inmiddels uitgegroeid tot 
grote bomen. De plannen van Copijn voorzagen een minder uitbundige houtopstand.

Ook de verdeling van functies en elementen is vergelijkbaar met het oorspronke-
lijke ontwerp. Alleen de rozenheuvel in het middengebied is verdwenen, en het 
waterelement op het plein functioneert niet meer. 

Functiekaart

Legenda

ontsluitingsweg

voetgangersverbindingen

speelplek

plein

park/speelveld

vochtige biotoop met 

intensief

extensief
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Hewt wijkpark is de locatie voor het jaarlijkse Wijkfeest in Klapwijk.
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In het schetsontwerp worden de eerste ideeën en gepresenteerd voor de herinrichting 
van het wijkpark. Aan de hand van een reeks thema’s worden de ontwerpkeuzes 
toegelicht in woord en beeld.

2.1 De uitgangspunten

Ruimtelijk is het langgerekte wijkpark op te delen in 3 deelgebieden; het grote 
middengebied en de twee delen op de kopsekanten die worden afgeschermd door 
twee appartementencomplexen aan weerszijden. In het schetsontwerp wordt het 
middengebied aangewezen als het wijkpark. De andere delen worden beschouwd als 
buurtpark en ook op deze manier ingericht tijdens fasen 2 en 3 van de herinrichting 
van de wijk.

De bestaande inrichting van het wijkpark bestaat uit een tweedeling van open 
grasvelden en gesloten bosschages. De randen worden grotendeels omsloten met 
hagen en het pleintje aan het Vrouwenrecht biedt de ruimte voor de marktkramen en 
wordt omsloten door een spiraalvormige muur die eindigt bij een (niet functionerende) 
fontein in het midden van het plein.  
Vanuit aangrenzende straten wordt het lange park doorkruist door functionele 
wandelpaden die weinig invloed hebben op de ruimtelijke opzet. Een bushalte, 
fietsenstallingen en ondergrondse containers staan verdeeld om het park.

In het Handboek Klapwijk zijn principes opgenomen voor de maatvoering van straten 
in de toekomstige inrichting. Door het toepassen van deze principes worden straten 
rond het wijkpark versmald. Aan weerszijden van het wijkpark, Hadewijchlaan en 
Marga Klompélaan, resulteert dit in een strook van ca. 2.5 meter die opgenomen kan 
worden bij het park.  
Kantekening hierbij is wel dat het langsparkeren op een andere manier moet worden 
georganiseerd. Dit kan voor een deel worden opgelost op de koppen, maar zal ook 
voor een deel in het wijkpark een plek moeten krijgen.

Aangrenzende straten wateren, in toekomstige situatie, af op het wijkpark. Hiervoor 
komen de aanliggende straten op-één-oor te liggen naar het park en monden er 
verschillende brede goten, vanuit aangrenzende straten, uit bij het wijkpark. In het 
wijkpark kan dit water op een natuurlijke manier infiltreren in de bodem of afstromen 
naar de Urban Waterbuffer. Deze installatie wordt gepositioneerd in de buurt van het 
huidige plein, omdat dit het natuurlijke laagste punt in de omgeving is.

2. SCHETSONTWERP

Wijkpark versus buurtparken inclusief de aanwezige voorzienignen. Ruimtelijke opzet + voorzieningen bestaand wijkpark

Uitgangspunten toekomstige inrichting van aangrenzende straten op basis van Handboek Klapwijk. Opgave parkeren
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2.2 Het vernieuwde wijkpark

Het vernieuwde wijkpark bouwt voort op de ruimtelijke opzet van het bestaande 
park. De kenmerkende ‘rode draad’ door het park is omgevormd tot een vloeiender 
pad dat samen met de aansluitende paden uitnodigt tot een ommetje door het 
park. Met enkele toevoegingen in de padenstructuur kan er zelfs een sportief rondje 
park worden gecreëerd van ca. 400 meter. De uiteinden van het hoofdpad worden 
gekenmerkt door het bestaande muurtje aan het Vrouwenrecht en een muurtje rond 
de vernieuwde waterpartij aan de Anne Franklaan. 

Aan het hoofdpad liggen verschillende kamers die samen voldoende ruimte bieden 
aan een grootschalig wijkfeest, maar wel zorgen voor meer beslotenheid gedurende 
de rest van het jaar. Het plein aan het Vrouwenrecht behoudt zijn functie als 
ontmoetingsplek en vormt de locatie voor de Urban Waterbuffer. Daarnaast blijft er 
ruimte voor minimaal 3 marktkramen. Twee kleinere plekken, één in het ‘bos’ en 
één in de boomgaard, voorzien in extra ontmoetingsplekken en zijn voorzien van 
een wijkbank. De grotere weides bieden de ruimte voor ongeorganiseerde sport 
en spel mogelijkheden. Door verschil in maaibeheer ontstaat er een eenvoudige 
begrenzing naar het naastgelegen bloem- en kruidenrijke gras. De heuvel centraal in 
het park functioneert enerzijds als amfi theater naar de grote weide, maar biedt ook 
de mogelijkheid voor een actievere route door het park en huisvest een avontuurlijke 
speelplek.

De bosschages ten noorden van het hoofdpad worden drastisch gesnoeid en er 
worden delen open gekapt. Enkele mooie solitaire bomen en clumbs worden hierbij 
gespaard en op bepaalde plekken aangevuld met aantrekkelijke onderbeplanting. 
Met de aanvulling van gestrooide bomen, op en tussen de weides, ontstaan er meer 
gradiënten in open-dicht en zon-schaduw. Vruchtdragende bomen in het midden van 
het parkeren fungeren als een gestrooide boomgaard. Ter plaatse van speelplekken 
worden soorten aangeplant, zoals notenbomen, die rekening houden met de 
mogelijke overlast van onder andere wespen.

De wadi om het park functioneert als grens met de straat en een geeft het park een 
open aanblik. Daarnaast verzamelt deze wadi het regenwater uit de omgeving en laat 
dit infi ltreren in de bodem of voert het af naar de Urban Waterbuffer op het plein. 
Parkeerkoffers aan weerszijden van het park voorzien in de benodigde parkeerplekken 
en zorgen voor een gelijke verdeling. Voor het beheer is er vanaf de Anne Franklaan 
een brede entree tot het park. Het hoofdpad van 2,5 meter kan gebruikt worden voor 
regulier beheer.

De verlichting in het wijkpark is in lijn met de verlichting van de hele wijk. Het 
hoofdpad, de pleinen en de 2 verharde secundaire paden worden verlicht met 
lichtmasten waardoor het park altijd goed verlicht is. De overige paden en 
ontmoetingsplekken worden met bolderarmaturen aangelicht.
Met uitzondering van het speelveld en de speelheuvel zijn honden (aangelijnd) 
toegestaan in het park en geldt een opruimplicht.

Bomen, boomgaard en bosschages Watersysteem en Urban Waterbuffer

Sport en spel

avontuurlijke paden
locatie en voorzieningen 

marktkraam

pergola

muur

amfi theater

verbijzondere zitplek

verbijzondere zitplek

speelheuvel
speelveld

Bouwkundige elementen, verlichting en meubilair

Hoofpad, pleintjes, parkeren en rondje Wijkpark Weides en verblijfsplekken

entree beheer



16/22 Klimaatbestendig Klapwijk - Wijkpark

2.3 Referenties

Kruidenrijke wadi’s

Urban Waterbuffer op het plein

Hoofdpad in betonRuimte op het plein voor wekelijkse marktkraam

Hoofdpad als overgang van bos naar weide en van gras naar kruidenrijk.

Waterpartijen en zichtbaar watersysteem
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Bruggetjes op kruissing met wadi’s

Vaste planten

Halfverharde paden

Boomgaard

Hergebruik te kappen bomen voor speelaanleidingenSportief rondje wijkpark
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Bijzondere verblijfsplekken

Zitranden op de heuvel

Zitranden en muurtjes van gestapelde stoeptegels in de boomgaard

Vlonders en houten banken in het bos

Verlichtingsarmaturen  in lijn met de wijk, afwijkend in kleur, formaat en mast
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WaterspeelplekNatuurlijke uitstraling van sport en spel aanleidingen
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De rapportage ‘Klimaatbestendig Klapwijk - fase 1’ is in 
opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp opgesteld 
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KLIMAATBESTENDIG KLAPWIJK - 
FASE 1


