
www.wijk-koningshof.nl

Voorjaar 2019



2

Colofon

Het wijkblad is een uitgave van 
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van ± 1100 exemplaren.

Internet

www.wijk-koningshof.nl

Redactie en advertentie-exploitatie

redactie@wijk-koningshof.nl 

Vormgeving kaft en logo

Anja Brand-Heemskerk
www.anjaranja.nl 

Disclaimer

De redactie van het wijkblad besteedt veel 
aandacht aan de juistheid van informatie. 
Fouten zijn echter niet uit te sluiten.

Druk en afwerking

nldrukwerk.nl

Verspreiding

Aimée de Goede en Max Langelaan

Contributie

De contributie in 2019 is € 10,00 per huis-
houden. Lid worden kan door € 10,00 over 
te maken naar rekeningnummer
NL70 INGB 0003531985
ten name van Bewonersvereniging 
Koningshof onder vermelding van uw 
adres.

Wie, Wat en Waar

Advertentietarieven 
per jaar = vier nummers

1/1 pagina € 250,- 
1/2 pagina € 150,- 
1/4 Pagina € 90,- 

Uw advertentie gratis
opgemaakt! Kijk op pag.6

Bestuur

Voorzitter

Herman Stikkel (3699362)
voorzitter@wijk-koningshof.nl

Penningmeester

Marijke Tetteroo (3640370)
batet@planet.nl

Secretaris

Erik de Goede (3697240)
secretariaat@wijk-koningshof.nl

Redactie, advertenties wijkblad

Sjef Kickken
Anne-Jette van den Hof
Erik de Goede
redactie@wijk-koningshof.nl

Ledenadministratie

Marit de Boer
ledenadministratie@wijk-koningshof.nl

Website

Bas Lijster
website@wijk-koningshof.nl

Wijkcontact

Anja Dirkse
Anneke Haak
wijkcontact@wijk-koningshof.nl

Werkgroep Jeugd

Sylvia van Reenen (06-53497329)
jeugd@wijk-koningshof.nl

Werkgroep wijkontwikkeling en milieu

Steven Duursma (3696810)
steven.duursma@xs4all.nl

Werkgroep Sport & Spel

vacature
sport&spel@wijk-koningshof.nl

Materiaalbeheer

Magazijn (3696605)

open: ma., wo. en vr. van 20.00 - 21.30
Dirk van Reenen (06-42622292)
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht

Matthijs de Boer 
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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Voorwoord
Het is eind februari en met een heerlijk zonnetje lijkt het of het voorjaar al 
aangebroken is. 27 februari was de warmste sinds de metingen ooit begonnen. 
Je denkt al gauw aan een aantal zaken die in deze wijk spelen en waar de 
bewonersvereniging bij betrokken is. Zo is er de ontwikkeling van de nieuwe 
wijk Tuindershof, de herinrichting van het scholencomplex in onze wijk, de 
integrale herinrichting van de fasen 7 en 8 in Koningshof en de plaatsing van 
blauwe containers voor papier en karton. De informatieavond van de gemeente 
over de plannen rondom het scholencomplex Koningshof op 10 december 2018 
heeft bij ons als bewoners veel losgemaakt. Met name de ‘Kiss and Ride’ 
rondweg rond Het Baken leverde veel reacties op. Men vindt dit een aantasting 
van het groene karakter van de wijk en onveilig voor voetgangers en fietsers. 
Begin januari zijn twee wijkbewoonsters in actie gekomen en hebben een 
kennisgevingsbrief rondgestuurd aan alle inwoners van de wijk. Het doel van 
deze brief was om alle wijkbewoners informatie te geven over de herinrichting 
van dit scholencomplex en wat hiervan de gevolgen zouden kunnen zijn. Via 
een digitale enquête konden wijkbewoners vragen beantwoorden. Op de 
resultaten van de enquête en het advies van de bewonersvereniging heeft de 
gemeente besloten geen rondweg aan te leggen en naar een andere oplossing 
te gaan zoeken. In dit wijkblad leest u hier meer over bij Wijkontwikkeling en 
Herinrichting van het scholencomplex.

Onze 41e algemene ledenvergadering op 21 februari 2019 jl. was goed bezocht 
en daarbij waren van de gemeente wijkmanager Peter van der Sman en D66-
buitenraadslid Jim Verdegaal ook aanwezig. Onze secretaris Erik de Goede gaf 
een mooie diapresentatie van onze activiteiten in 2018. Kascommissielid Wim 
Langelaan gaf aan dat penningmeester Marijke de financiële administratie 
prima op orde had. Omdat Wim reeds drie jaar in de kascommissie heeft 
gezeten, is zijn plaats nu ingenomen door Peter Huegen. Wim Langelaan werd 
voor zijn inzet hartelijk bedankt. Omdat er zich geen kandidaten hadden 
gemeld voor het voorzitterschap, heb ik het verzoek van het bestuur aanvaard 
om nog een jaar uw voorzitter te zijn. Na afloop van de algemene 
ledenvergadering hebben Matthijs Beke en Ronald Berk van de 
Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp een presentatie gegeven over een 
zonnepanelenproject in Pijnacker-Nootdorp. Elders in dit wijkblad leest u meer 
hierover.

24 maart was er weer ons jaarlijks volleybaltoernooi. De resultaten hiervan zijn 
nu nog niet bekend maar wij zullen in het wijkblad van juni hiervan verslag 
doen. Op 22 april organiseert de werkgroep Jeugd een Paasactiviteit voor de 
kinderen in onze wijk. De aankondiging hiervan vindt u in dit wijkblad en wij 
hopen dat er veel kinderen zullen meedoen aan de Paashaasspelen.

Ik wens u een heel mooi voorjaar!

Herman Stikkel
Voorzitter
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Wijkontwikkeling

Naar het zich laat aanzien zal er in 2020 in en om onze wijk veel activiteit zijn 
van aannemers. Die zullen dan druk in de weer zijn met het verplaatsen van 
grond, vervangen van riolering, vernieuwen van pijpen en kabels, etc. Of met 
het bouwen van nieuwe huizen. Het komende jaar zal in het teken staan van de 
voorbereiding daarvan.

De nieuwe huizen worden gebouwd in 
Tuindershof, ten westen van de Europa-
laan. Op dit moment is de gemeente 
bezig met het verwerken van de ziens-
wijzen die over het voorontwerp voor 
een bestemmingsplan voor de nieuwe 
wijk zijn uitgebracht. Naar verwachting 
zal de gemeenteraad mei a.s. een defi-
nitief ontwerpbestemmingsplan vast-
stellen. Omdat de gronden in Tuinders-
hof deels in het bezit van de gemeente 
en deels in het bezit van projectontwik-
kelaars zijn, is er gewerkt aan een sa-
menwerkingsovereenkomst tussen deze 
partijen. Deze overeenkomst bevat o.a. 
de hoofdlijnen voor de te realiseren 
woningbouw. Het is de bedoeling dat 
partijen deze overeenkomst eind maart 
a.s. ondertekenen.

Over twee onderwerpen zullen wij nog 
verder overleg met de gemeente heb-
ben. Allereerst over de plaats waar de 
zogenaamde ‘knip’ gaat komen om de 
Europalaan autoluw te houden. Verder 
over het kruispunt in de verlengde Flo-
ralaan voor het verkeer van fietsers en 
voetgangers tussen Koningshof en Keijzershof.

Voor de aanloop van de fase 7+8 van de herinrichting van onze wijk zijn een 
drietal bijeenkomsten met de bewoners in dat gebied voorzien. De eerste heeft 
6 maart jl. plaatsgevonden. In overleg met de gemeente hebben wij al aan-
dacht gevraagd voor o.a. de volgende drie punten. Bij vorige fasen hadden be-
woners veel moeite met de lange doorlooptijd. Nu de fasen 7 en 8 gelijktijdig 
ter hand worden genomen, is dat een extra aandachtspunt. Verder is er op aan-
gedrongen dat bij de aanbesteding wordt geregeld dat de aannemer goede 
voorzieningen treft, zodat de woningen zo goed mogelijk met de auto bereik-
baar blijven tijdens de werkzaamheden. Tot slot is aandacht gevraagd voor de 
grondwaterproblematiek en goed overleg daarover met de bewoners.

Steven Duursma

Ambitiekaart Tuindershof.
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  Zesentwintig leden waren op 21 februari aanwezig bij onze 41ste algemene 
ledenvergadering. Ook in 2018 waren er de nodige activiteiten, zoals 
Halloween, Trick-or-Treat en het volleybaltoernooi. Verder is het wijktoezicht 
wekelijks actief met een aantal rondes door de wijk, waarbij onze 
wijktoezichthouders te herkennen zijn aan de blauwe hesjes. Onze twee 
WhatsApp buurtpreventiegroepen (Koningshof-oost en Koningshof-west) 

hebben nog steeds meer dan honderd 
deelnemers. Ook in 2018 zijn er weer 
vier wijkbladen in kleur huis-aan-huis 
verspreid met veel informatie over de 
wijk. Het hoogtepunt van 2018 was 
echter het wijkfeest op 8 september, 
waarbij we het 40-jarig bestaan van 
onze bewonersvereniging vierden. 
Veel wijkbewoners waren aanwezig bij 
het wijkfeest, waardoor het erg 
gezellig was. Bij de ledenvergadering 
werd een jaaroverzicht gepresen-

teerd, die u op onze website kunt bekijken; zie https://www.wijk-koningshof.nl/
wp-content/uploads/2019/02/jaaroverzicht_2018.pdf.

Voorzitter Herman Stikkel trad af en was volgens de agenda niet-herkiesbaar. 
Het bestuur had geruime tijd iemand op het oog om Herman op te volgen. Zo 
heeft deze persoon een aantal bestuursver-
gaderingen bijgewoond. Recent bleek echter dat 
deze persoon vanwege een persoonlijke reden 
(werk) op dit moment niet kan toezeggen om 
voorzitter te worden. In een bestuursvergadering is 
vervolgens deze nieuwe situatie besproken. Daarbij 
kwam de optie ter tafel om Herman te proberen over 
te halen om nog een jaar langer voorzitter te zijn. 
Herman heeft dit vervolgens met zijn echtgenote 
besproken. Wij zijn zeer verheugd dat Herman 
vervolgens heeft aangeboden nog een jaar door te 
gaan. Bij de secretaris hadden zich geen andere 
kandidaten gemeld. Daarom heeft het bestuur 
tijdens de algemene ledenvergadering voorgesteld dat Herman nog een jaar 
voorzitter blijft, wat met applaus van de aanwezigen ontvangen werd.

In onze wijk gebeurt het nodige, waarover Steven Duursma verslag deed. Zo 
was er eind december een informatieavond over de herinrichting van het 
scholencomplex in onze wijk. De Johannesschool wil uitbreiden van 200 naar 
250 kinderen. De Casaschool wil uitbreiden van 132 naar 426 kinderen. Dit 
heeft in de wijk veel stof doen opwaaien, in het bijzonder over het voorstel van 
de gemeente voor een ‘rondweg om Het Baken’ (‘kiss and ride’). De 
bewonersvereniging heeft een reactie naar de gemeente gestuurd, die op onze 
website staat; zie https://www.wijk-koningshof.nl/2019/01/reactie-
bewonersvereniging-op-herinrichting-scholencomplex. Daarnaast hebben twee 

Impressie algemene ledenvergadering 

Impressie van wijkfeest.

Een dank-je-wel-bloemetje 
voor de blijvende voorzitter.
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wijkbewoners een enquête opgesteld die huis-aan-huis in de wijk verspreid is. 
Dit heeft maar liefst 396 reacties opgeleverd! Een beknopte samenvatting van 
deze enquête staat ook op onze website, op de hierboven genoemde link. In elk 
geval is nu al bekend dat de rondweg rond Het Baken er niet komt. Elders in dit 
wijkblad leest u meer hierover.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Tuindershof, die naast Koningshof komt, 
zal de gemeente in 2020 starten met de bouw van huizen. De inrichting ziet er 
aantrekkelijk uit, met bijvoorbeeld een waterverbinding tussen de Plas van Van 
Buijsen en het water bij het Nieuwe Hoefpad. Er komen 450 woningen. Een 
belangrijk onderwerp is de zogeheten ‘knip in de Verlengde Europalaan’, die 
ervoor zal zorgen dat de Verlengde Europalaan autoluw blijft.

Wijkmanager Peter van der Sman meldde dat in 2018 schoolkinderen uit onze 
wijk meegedacht hebben over de vervanging van de drie bruggen bij het 
scholencomplex. Dit zal in 2019 uitgevoerd worden. De kinderen hebben 
tekeningen van dieren gemaakt en de mooiste dieren zullen verwerkt worden in 
het ontwerp van de bruggen.

Fase 7 en 8 van de herinrichting 
zullen gelijktijdig worden uitgevoerd. 
De gemeente is bezig dit voor te 
bereiden. Inmiddels in op 6 maart jl. 
een inloopavond geweest waarbij 
bewoners wensen konden indienen. 
Als bewonersvereniging hebben wij 
het onderwerp van ‘grondwater’ 
ingebracht. In vorige fasen was er 
plaatselijk sprake van grondwater-
overlast. Dit kan via een extra 

drainagebuis verminderd worden. Elders in het wijkblad vindt u een artikel 
hierover. Bij de tweede, nog te houden informatieavond zal er een voorlopig 
schetsontwerp gepresenteerd worden. Bij de derde en laatste informatieavond 
zal de aannemer aanwezig zijn die de werkzaamheden zal uitvoeren. Naar 
verwachting zal ergens in 2020 met de herinrichting begonnen worden.

Aan het einde van de ledenvergadering bedankte de voorzitter de aanwezigen 
voor hun komst en onze vrijwilligers voor de 
grote inzet in het afgelopen jaar. Na afloop 
van de vergadering was er een boeiende 
presentatie over het zonnepanelenproject van 
Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp 
(www.energiecooperatiepijnackernootdorp.nl) 
door Ronald Berk en Matthijs Beke. Elders in 
dit wijkblad is er een bijdrage van 
Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp over dit 
project. Het volledige verslag van de 
algemene ledenvergadering is te vinden op 
onze website, zie https://www.wijk-koningshof.nl/archief./

Erik de Goede

Presentatie zonnepanelenproject.

Impressie Algemene Ledenvergadering.
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Op tweede paasdag 22 april organiseert de werkgroep Jeugd voor de kinderen 
in de wijk Koningshof een paasmiddag. De papa`s, mama`s, oma`s en opa`s 
zijn natuurlijk ook van harte welkom! Deze middag begint om 13:00 uur en 
eindigt om 16:00 uur. De spelen worden gehouden rond de scholen van de wijk 
Koningshof, bij Duijvestein 25.

Bij de paashaasspelen zijn er zeven spelletjes:

 3 op een ei

 Eieren race

 Haasje prik

 Eieren gooien

 Eieren poepen

 Jue d’ei

 Zaklopen

Bij alle spelletjes krijgen jullie een 
stuk van de rebus. Alle stukjes van de 
rebus vormen tezamen een woord. 
Ook dit jaar gaan we weer eieren 
zoeken. Er wordt ook een gouden ei verstopt.

Om de paashaasspelen jaarlijks te organiseren, 
moet er wel voldoende belangstelling zijn. Anders 
zullen we er helaas mee stoppen. Vorig jaar waren 
er niet zoveel kinderen op onze paas-haasspelen, 
maar wij hopen dat jullie dit jaar allemaal komen!

Op pagina 13 in dit wijkblad staat ook een paashaaskleurplaat. Als je hem 
ingekleurd hebt, zet dan je naam, leeftijd en het telefoonnummer van papa of 
mama erop en lever de kleurplaat dan in op Keizershof 14. Er zijn leuke prijzen 
te winnen. De kleurplaat dient ingeleverd te worden vóór 1 juni.

Werkgroep Jeugd

Paashaasspelen

Op zoek naar het gouden paasei.

Altijd leuk, zaklopen.Eieren poepen.
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Financieel overzicht 2018

Financieel gezien zijn wij een gezonde vereniging. In 
2018 is het grote vijfjaarlijkse wijkfeest gehouden. Voor 
dit evenement was in de voorgaande jaren € 5.000,-
gespaard. Dit bedrag is vrijwel geheel opgegaan aan het 
wijkfeest. Het vermogen is daardoor gedaald, maar die 
daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het posi-
tieve financiële saldo van € 2.900,- over 2018.

De kascommissie heeft op de ALV de aanwezige leden 
gevraagd de financiële jaarstukken goed te keuren en 
het bestuur decharge te verlenen. Decharge houdt in de 
goedkeuring voor het hele bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid. De ALV is daarmee unaniem akkoord 
gegaan.

De penningmeester aan het 
werk.

Het gaat goed met de 
financiën, we kunnen 
met het geld wapperen.

Grondwater in kruipruimtes –
interessante reacties!

In het laatste wijkblad van 2018 heb ik u gevraagd naar nuttige inbreng met 
betrekking tot ons grondwater vraagstuk. Ik heb diverse interessante reacties 
ontvangen! Hieronder vindt u een samenvatting van de reacties.
Een wijkbewoner gaf aan zelf last te hebben van grondwater in de kruipruimte. 
En dat hij overweegt hier maatregelen voor te nemen, eventueel via een collec-
tieve actie. Hij gaf aan bij zo’n actie ook wel actief bij te willen dragen.
Een andere wijkbewoner had al een mogelijke verklaring voor de toegenomen 
overlast na de rioleringswerkzaamheden:

Het is bekend dat in wijken met een slappe bodem, zoals in Koningshof, de ri-
olering kan gaan verzakken en er ruimtes kunnen ontstaan tussen de aanslui-
tingen van de rioolbuizen. Het is hierdoor mogelijk dat grondwater naar het ri-
ool ‘lekt’. Dit kan leiden tot lokaal lagere grondwaterstanden, afhankelijk van 
de ‘lekkage’ naar het riool en afstand tot een sloot.
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Als de riolering wordt vervangen, zoals afgelopen jaren in delen van de wijk 
(samen met verhogen van het maaiveld) is gebeurd, sluiten de rioolbuizen 
goed op elkaar aan en is er geen ‘lek’ van grondwater naar het riool meer mo-
gelijk. Hierdoor kan er dus een hogere grondwaterstand optreden t.o.v. de si-
tuatie dat het gemeentelijk riool niet is vervangen.
Wellicht kan de gemeente deze mogelijkheid eenvoudig nagaan door de ver-
pompte hoeveelheden afvalwater van het rioolgemaaltje aan de Rivierenlaan 
voor en na de rioleringswerkzaamheden in de wijk met elkaar vergelijken.

Ik heb dit voorstel inmiddels doorgesluisd naar onze werkgroep 
‘wijkontwikkeling’ en zij hebben het inmiddels aangekaart bij het projectteam 
van de gemeente voor fase 7+8 van de herinrichting.

Ik ontving ook nog een andere verklaring voor de toegenomen grondwaterpro-
blemen na de rioleringswerkzaamheden:

Vaak treden er bij het vervangen van oude rioleringen problemen op met 
grondwater. Heel veel gemeentes in met name west Nederland hebben hier 
last van.
De oplossing voor dit probleem is dat er bij vervangen van riolering gelijk een 
drainage wordt aangebracht! De kosten zijn dan minimaal, omdat de grond ter 
plaatse van de nieuwe riolering geheel ontgraven is. Het is verstandig om dit 
bij de gemeente neer te leggen voor de inrichting van de fases 7 en 8 van Ko-
ningshof. 

Ook dit voorstel zal door de werkgroep ‘wijkontwikkeling’ met de gemeente be-
sproken worden. Dit voorstel is overigens precies gelijk aan het voorstel dat ik 
twee jaar geleden aan diverse wijkgenoten heb gedaan, naar aanleiding van 
mijn artikeltjes genaamd ‘Grondwater onder woning’.

De laatste reactie die ik ontving was wederom erg nuttig:

De ‘rode draad’ is dat de wijk op een kleibodem is gebouwd en dat klei geen 
water door laat. Water zoekt (als dat mogelijk is) altijd het laatste punt op. 
Dus is de kruipruimte onder de woning het laatste punt, dan zal daar water 
staan. 
Mogelijk dat voor fase 6 het water eerst nog naar een andere plaats (bijv. 
sloot) kon lopen en is deze weg nu door de verhoging van de wijk is afgeslo-
ten. 
Een oplossing voor het grondwater probleem moet per woning worden beke-
ken. Het kan zijn dat de ene woning (nog) geen water in de kruipruimte heeft 
staan en de andere nu wel. 

Voor de laatste fase wil ik graag nog de aandacht vragen om via het wijkblad 
er op te wijzen dat het grondwater via een afvoer van de gemeente afgevoerd 
kan worden.

Ook hier wordt de drainage of afvoer van grondwater naar het riool benoemd 
als goede oplossing. Dit sluit goed aan bij het advies in de vorige reactie, en 
mijn eerdere advies. 

Ik wil alle mensen die mij hebben gemaild hartelijk bedanken voor hun inbreng. 
Zoals gezegd gaan we hier vanuit de bewonersvereniging verder mee aan de 
slag, en hopelijk geeft dit weer extra informatie én minder overlast voor fase 7 
en 8 van de rioleringswerkzaamheden!

Anne-Jette van den Hof
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Het wijktoezicht in Koningshof bestaat nu vijfeneenhalf jaar. Met wijkbewoners 
die trouw regelmatig een rondje lopen door onze wijk, die goed zichtbaar zijn 
door de opvallende hesjes. Het is genieten om een uurtje kriskras door verschil-
lende straten en over paden je ogen open te hebben voor hoe Koningshof er 
uitziet. Wel met een serieuze bedoeling, namelijk om de dingen die er op een 
vreemde of verdachte manier eruit springen te signaleren. Vergeten sleutels in 
een voordeur, straatverlichting die niet werkt, een verlaten woning met een 
openstaand raam, de papiercontainer die laat nog openstaat, of een onbekend 
persoon die zich vreemd gedraagt. Gelukkig komt dit alles niet vaak voor. Het 
zou echter ook kunnen zijn dat we het niet zien, omdat de tijd dat er wijktoe-
zichthouders op straat lopen beperkt is. Zoals in vorige wijkblad al werd ge-
meld, is het aantal ‘lopers’ langzaam aan het afnemen.

Hoe gaat het met het WhatsApp toezicht in onze wijk? Buurttoezicht Koningshof
-Oost heeft nu 53 deelnemers en Buurttoezicht Koningshof-West heeft er 64. Er 
is tegenwoordig ook een aparte WhatsApp-groep waar de beheerders van de 
vier wijktoezichtgroepen in Pijnacker aan deelnemen, alsmede de politie. Het 
idee daarvan is, dat wanneer er iets in de gemeente gebeurt waar de politie de 
WhatsApp-groepen over wil informeren, dat dit via deze groep gaat. De beheer-
ders van de andere groepen kunnen dit daar dan zelf weer verder communice-
ren naar hun eigen wijktoezichthouders. De communicatie kan ook de andere 
kant op, in de richting van de politie. Toen er niet lang geleden een aantal keer 
een politiehelikopter overvloog werd via de beheerdersgroep duidelijk dat het 
om een inbraak in Klapwijk ging.

Ik ben erg blij met Wijktoezicht in onze wijk. Van bijna iedereen hoor ik hetzelf-
de. Ik wil u daarom vragen om in ieder geval zelf toezicht te houden in uw 
buurt. Weet wanneer uw buren weg zijn, wees op de hoogte van wat er gaande 
is in uw straat en meldt verdachte omstandigheden door 112 te bellen! Ook kan 
het handig zijn om deel te nemen aan een WhatsApp groep, samen met buurt-
genoten. Die van uw eigen straat of buurt, of een van de twee groepen die we 
als vereniging hebben opgericht. En als u af en toe slechts een uurtje van uw 
tijd kunt missen, dan nodig ik u graag uit om een kennis te maken met ons 
wijktoezicht door eens een ronde mee te lopen.

Een mooi en veilig voorjaar gewenst!

Matthijs de Boer

Wijktoezicht

Meldpunt Leefomgeving

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit 
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestra-
ting, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij mer-
ken dat dit in de praktijk prima functioneert, besteden wij elk wijkblad aandacht 
aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om vragen en/of meldingen heeft over 
deze onderwerpen kenbaar te maken aan Meldpunt Leefomgeving van de ge-
meente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder uw 
meldingen indienen.
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In de serie 'Interview met...' stellen 
we elke keer een persoon uit onze 
wijk aan u voor of iemand die iets 
met onze wijk heeft. Deze keer is dat 
Peter van der Sman, die sinds 1 sep-
tember 2017 de nieuwe wijkmanager 
is van Pijnacker en dus ook van Ko-
ningshof. Wij nodigden hem uit voor 
een interview, om hem wat beter te 
leren kennen.

Kunt u uzelf kort voorstellen?

Ik ben Peter van der Sman, ik heb 
twee kinderen: een zoon van 15 en 
een dochter van 12. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij voetbalvereni-
ging RKDEO, of doe ik aan hardlopen. Ik heb ook jarenlang aan voetbal en ten-
nis gedaan, maar door een knieblessure kan dat helaas niet meer. Ik ben gebo-
ren en getogen in Nootdorp. Mijn vader was tuinder in Nootdorp. Zijn bedrijf 
moest plaats maken voor de bouw van Ypenburg. Na de middelbare school ben 
ik direct begonnen bij de toenmalige gemeente Nootdorp en ben er nooit meer 
weg gegaan, waarbij we inmiddels samengegaan zijn met Pijnacker. Ik ben nu 
ruim 40 jaar in dienst bij Pijnacker-Nootdorp.

Welke functies heeft u bij de gemeente bekleed?

Ik begon aan de balie. Daarna heb ik van allerlei functies gehad. Ik deed onder 
meer sociale zaken, welzijn en volkshuisvesting. Ik heb zelfs één huwelijk volt-
rokken! Ik werkte in mijn beginjaren deeltijds en naast het werk heb ik twee 
opleidingen afgerond. Eerst ‘Bevolkingsboekhouding, Burgerlijke stand en Na-
tionaliteitsrecht’ (BBN), en later de opleiding Hogere Bestuursambtenaar (HBA). 
In 2002 kwam de fusie met de gemeente Pijnacker, waardoor ik de keus kreeg 
om me te gaan specialiseren in welzijn óf volkshuisvesting. Ik koos voor wel-
zijn. Ik begon in een senior beleidsfunctie, waarbij ik vooral bezig was met het 
ontwikkelen van beleid en adviseren van het college. In 2008 heb ik de kans 
gekregen en genomen om over te stappen naar een uitvoerende rol als wijkma-
nager van Delfgauw en Oude Leede. Dat was heel anders. Ik was veel meer 
bezig met mensen, ik was veel in de wijk, en er was veel ruimte voor nieuwe 
initiatieven.

U bent nu wijkmanager van Pijnacker. Is dat heel anders dan Delfgauw 
en Oude Leede?

In 2017 ging Kees Konings met pensioen, en kwam de functie van wijkmanager 
van Pijnacker vrij. Ik vond dat een mooi moment voor een nieuwe uitdaging. 
De kern Pijnacker is natuurlijk veel groter, dus er speelt veel meer. Het is niet 
meer mogelijk om me overal persoonlijk mee bezig te houden. Dus ik moet 
daar keuzes in maken. Met sommige zaken bemoei ik me daarom niet of min-
der intensief. Verder heb ik het gevoel dat Pijnacker wat meer ‘los’ staat van de 
grote steden. Nootdorp is vooral gericht op Den Haag, en Delfgauw en Oude 
Leede meer op Delft en Rotterdam. 

Interview met Peter van der Sman 

Wijkmanager Peter van der Sman.
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Sommige wijken hebben geen bewonersvereniging. Hoe leg/behoudt je 
dan het contact?

Dat is inderdaad lastiger. Ik moet daar zelf meer initiatief nemen. Een leuk 
voorbeeld zijn de speelplekken in Ackerswoude. We hebben daar bewust geko-
zen om de speelplekken niet gelijk met de woningen aan te leggen. Er zijn wel 
wat veldjes aangemerkt als speelplek, maar we wachten met de concrete in-
richting totdat de bewoners er wonen. Vorig jaar hebben we voor één van deze 
plekken een gezellige middag georganiseerd. We hebben een partytent op het 
grasveld gezet en aan de kinderen gevraagd welke speeltoestellen zij zouden 
willen hebben. Daarop is een ontwerp gemaakt en is de speelplek gerealiseerd. 
Dat was hartstikke leuk! De kinderen hebben zelf hun speeltoestellen gekozen 
én we hebben ook een goed contact gelegd met de bewoners. Op die manier 
willen we overigens ook de herinrichting van de twee speelplekken in de laatste 
fasen van de herinrichting van Koningshof aanpakken.

Legt u als wijkmanager vooral contact met bewoners, of komen zij 
meer naar u toe?

Ik ga vooral zelf de wijken in, maar ik probeer wel mensen te stimuleren om 
ook zelf met ideeën te komen. Voor (standaard)klachten hebben we het Meld-
punt Leefomgeving, maar initiatieven en suggesties om de wijk of het dorp nog 
beter te maken zijn altijd van harte welkom! Mensen kunnen mij mailen, appen 
of bellen. Of ze kunnen langskomen op het maandelijkse spreekuur. 

(Red.: het spreekuur is op de derde dinsdag van de maand van 19.00 tot 20.00 
uur. Dit spreekuur wordt op wisselende locaties gehouden. Kijk op de website 
van de gemeente voor actuele informatie: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/
artikel/spreekuren-wijkmanagers-2019.htm).

Waar houdt u zich in Koningshof voornamelijk mee bezig?

Er lopen een aantal grote projecten. De groenrenovatie in de wijk is er één van. 
En ook het vervangen van de bruggen. Dat wordt trouwens heel leuk. We heb-
ben de kinderen van groep 5 van de scholen gevraagd om een mooie tekening 
van een dier te maken. Een aantal van die tekeningen zijn verwerkt in de ont-
werpen van de drie nieuwe bruggen rond de scholen. Verder ben ik betrokken 
bij fase 7 en 8 van de herinrichting van Koningshof en de uitbreiding van het 
scholencomplex. Dit zijn stuk voor stuk grote projecten, waarbij mijn rol vooral 
is om mee te denken, mensen te verbinden en mensen erbij te betrekken. 
Daarnaast bezoek ik ook geregeld evenementen, zoals vorig jaar het wijkfeest 
in Koningshof. Ik bezoek jaarlijks, samen met de wijkagenten en jongerenwer-
kers, de groepen 8 van alle scholen. Hierbij is het doel om in contact te komen 
met de jeugd, elkaar te leren kennen, en om voorlichting te geven.

Wat maakt de functie van wijkmanager zo leuk? 

Het is fijn om te zien als een initiatief dat vanuit bewoners is opgestart tot bloei 
komt en vervolgens een succes is. Het is leuk om daaraan bij te mogen dragen. 
Bijvoorbeeld de 300 m2 bewonersgroen die we inmiddels in Koningshof hebben. 
Of de pluktuin die bewoners in Ackerswoude zelf beheren. Of het feit dat kin-
deren in Ackerswoude, maar ook in Klapwijk en op het Veilingterrein, zelf hun 
speelplek vorm hebben gegeven. Ook de Buurtknip vind ik een mooi concept. 
Bewoners hebben daar diverse hele leuke en succesvolle initiatieven gestart 
met financiële bijdrage van de gemeente. Een mooi voorbeeld is het ‘Auticafé’ 
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van Aike Zeewüster die in Koningshof woont (Red.: Auticafé is een ontmoe-
tingsplek voor jongeren met autisme).

Ik zou dan ook iedereen willen uitnodigen om na te denken over hoe we onze 
straat, buurt of wijk nog leuker kunnen maken. Als u een leuk idee heeft, laat 
het dan weten (06-51549081 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl) of 
vraag direct subsidie aan uit de Buurtknip (https://www.pijnacker-nootdorp.nl/
loketten/product/buurtknip.htm).

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede

Bij dit wijkblad zit weer een brief met het verzoek om de contributie te betalen. 
Als u geen brief heeft ontvangen, dan betekent het dat u al voor dit jaar heeft 
betaald. Ook niet-leden hebben een aanbod gekregen om lid te worden door 
het voldoen van een betaling van de jaarcontributie van € 10,-.

Bij onze algemene ledenvergadering van 21 februari jl. is de contributie in 2019 
vastgesteld op € 10,-. De contributie is ook dit jaar niet verhoogd. 

Ook in 2019 zal voor alle leden die op tijd betalen een presentje beschikbaar 
worden gesteld. Wij gaan net als in de voorgaande jaren weer op zoek naar een 
leuk en praktisch cadeautje. Ook nieuwe leden komen in aanmerking voor dit 
presentje. Iedereen die op tijd de contributie betaalt, ontvangt dus een 
presentje. De verspreiding hiervan zal plaatsvinden na het volgende wijkblad 
(juni/juli), tegelijkertijd met het uitdelen van de herinneringsverzoeken aan de 
leden die op dat moment nog niet betaald hebben. Mocht u gaan verhuizen, wilt 
u dat melden via ledenadministratie@wijk-koningshof.nl? 

Mocht de brief op naam van de vorige bewoners staan en u wilt lid worden van 
de vereniging, dan kunt u het lidmaatschap betalen en uw gegevens invullen 
zoals hieronder staat beschreven.

Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is een goede omschrijving in te 
vullen bij de contributiebetaling. Het is belangrijk dat uw omschrijving begint
met uw straatnaam en uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals “contri-
butie 2019” en/of uw naam mogen wel, maar dit is overbodige informatie. U 
maakt het mij makkelijker als u hier rekening mee houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling,

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw contributie in 
2019 te voldoen:

Bedrag: € 10,- 

IBAN-nummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Contributiebetaling in 2019
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Herinrichting van het scholencomplex

Onze gemeenteraad heeft in 2016 beslissingen genomen over de (her)huis-
vesting van de scholen. Daar was in 2015 een uitvoerig gezamenlijk advies aan 
voorafgegaan van de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties. Op basis 
van een visie om te komen tot integrale kindcentra werd een bijbehorend 
huisvestingsplan vastgesteld. De uitvoering van dit plan is ter hand genomen. 
Voor het scholencomplex in Koningshof betekent dit dat de Johannesschool 
blijft en dat de Casaschool daar in zijn geheel wordt ondergebracht. De 
Tweemaster krijgt een nieuwe school in Ackerswoude. Per saldo leidt dit tot een 
forse toename van het aantal leerlingen. 
De noodlokalen verdwijnen en er zal 
nieuwbouw worden gerealiseerd.

Ruim 90% sprak zich uit tegen het rondje. In dezelfde enquête werd 
ook gevraagd of een regionale school als de Casaschool past in onze wijk. Ruim 
70% vond van niet. Voor de lezers die zich afvragen wanneer een school een 
regionale school is, geven de volgende cijfers misschien enige steun: ruim 50% 
van de Casa-leerlingen woont in de kern Pijnacker en ruim 60% in onze gehele 
gemeente. Weer andere lezers willen bij het beantwoorden van de vraag of de 

Impressie nieuwe Casaschool.
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Casaschool in onze wijk past wellicht ook een rol laten spelen welke visie de-
school heeft en hoe onderwijs en opvang er praktisch worden georganiseerd. 
Hen verwijs ik naar de website van de Casaschool: https://casaschool.nl/

In verband met de bouwplannen voor het scholencomplex zal de gemeente een 
bestemmingsplanprocedure starten om de twee laagse variant voor de uit-
breiding mogelijk te maken.

Steven Duursma

In het wijkblad van december was een kleurplaat opgenomen, die door een aantal 
kinderen mooi ingekleurd is. We hebben besloten niet drie maar vijf prijzen uit te 
reiken. De prijswinnaars zijn Maartje Vriend, Benthe van der Kooij, Logann Daa-
ne, Loek Huurman en Hannah-Lynn van den Hof. Anja Dirkse van wijkcontact 
had leuke cadeautjes gekocht, waarmee de prijswinnaars erg vervuld waren.

De kerstpuzzel van 2018 bestond uit een kruiswoordpuzzel die opgelost kon 
worden met behulp van de advertenties in het wijkblad. Door de letters in de 
vakjes met een roodgekleurd cijfer te verzamelen, ontstond de volgende oplos-
sing: ”Een mooi en duurzaam Nieuwjaar”. Maar liefst tweeëntwintig wijkbewo-
ners hebben gereageerd. De prijstrekking heeft de volgende drie prijswinnaars 
opgeleverd:

1) Ingrid Rodenburg (cadeaubon van € 25,-)
2) Familie Van Baarsel (cadeaubon van € 15,-)
3) Lisette van der Werff (cadeaubon van € 10,-)

Alle prijswinnaars hebben begin februari de prijs ontvangen. Nogmaals van har-
te gefeliciteerd hiermee!

Het Bestuur

Drie van de gelukkige prijswinnaars. 
V.l.n.r. Loek, Hannah-Lynn en Bente.

Uitslag kleurwedstrijd en kerstpuzzel
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Op 6 en 7 april 2019 kunt u weer genieten van “Werk in Uitvoering”. In dit 
weekend openen een aantal creatieve, kunstzinnige en muzikale mensen uit 
Koningshof hun deuren. U wordt uitgenodigd voor een wandeling door de 
wijk Koningshof. Kom kijken en luisteren waar de deelnemers zoal mee 
bezig zijn! De huizen waar wat te zien of te horen is, zijn te herkennen aan 
een stok in de voortuin met een kleurige ballon.

Deelnemers Expositie
Zaterdag 6 en zondag 7 april van 13:00 tot 17:00 uur

Roos van der Meijden & Maria Geluk Oosterbroek 1

Harry Kortekaas Bergse Maas 6

Arjen Ubels & Joke Kuypers Prinsenhof 10

Bep van Dongen Groendaal 2

Liesbeth Bergen Binkhorst 9

Ilonka Bijl Eikenduinen 6

Janneke van Kan & Trees de Klerk Eikenduinen 9

Lieke Boere Hogenburg 10

Dick Spaargaren Hogenburg 2

Marry Feldmeijer Hofzicht 20

Marie-Louise Boissevain Overdam 2

Muziekuitvoeringen
Familie Brand

Duivestein 3

Zaterdag 6 april: 14.00 en 16.00 uur

TripleFun

Binkhorst 9

Zaterdag 6 april:15.00 uur

Martine de Jong & Ronald Jochems

Oosterbroek 11

Zondag 7 april: 11.00 uur

Anja Brand en Roos van der Meijden

Deelnemers aan Werk in Uitvoering
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Op donderdag 21 februari jl. waren wij (Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp) 
uitgenodigd om een presentatie te geven na afloop van de algemene ledenver-
gadering van de Bewonersvereniging Koningshof in Het Baken. De Bewoners-
vereniging vindt een energiecoöperatie een goed initiatief en wil graag weten 
wat de mogelijkheden zijn voor de inwoners van Koningshof.

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp 
is een samenwerkingsverband van 
burgers om lokaal duurzame (zonne-
panelen)energie op te wekken. Vanuit 
een maatschappelijke vraag leveren 
wij een bijdrage aan de verduurza-
ming van Pijnacker-Nootdorp. Wij wil-
len dat zowel de inwoners, alsook in-
stellingen en het bedrijfsleven een bij-
drage kunnen leveren aan de energie-
transitie, bijvoorbeeld door middel 
van zonnepanelenprojecten. Naast de bijdrage aan de verduurzaming van de 
lokale energiebehoefte, worden het bedrijfsleven en burgers hechter met elkaar 
verweven. Met als gezamenlijk doel een duurzamere leefomgeving. 

Ons aanbod aan u

Project Harry Wubben

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

Presentatie bij de 
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Interesse

Als u interesse hebt om samen met ons en andere bewoners duurzame energie 
op te wekken, dan kunt u via onze website uw belangstelling tonen. Wij houden 
u dan op de hoogte van onze vooruitgang. Op onze site vindt u ook meer infor-
matie: www.energiecooperatiepijnackernootdorp.nl. Indien u vragen heeft of 
meer wilt weten over onze projecten, kunt u per e-mail contact met ons opne-
men via info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl.

Cursusavond ‘Gebruik van AED en reanimatie’ 

Op donderdagavond 14 februari jl. is er weer een cursus ‘Gebruik van AED en 
reanimatie’ gehouden. Sinds 2015 organiseren wij twee cursusavonden per 
jaar. Deze keer waren er alleen cursisten die in voorgaande jaren hadden mee-
gedaan en dus op herhaling kwamen. Deze personen kunnen meedoen met het 
initiatief ‘hartveilig wonen’ (www.hartveiligwonen.nl) en kunnen opgeroepen 
worden als er een situatie met hartfalen optreedt in onze omgeving. Daarbij is 
het vereist dat je jaarlijks een herhalingscursus volgt.

De cursus van ‘Star EHBO’ stond onder 
leiding van ons bestuurslid Sylvia van 
Reenen. Het was leuk dat er twee docen-
ten-in-opleiding van ‘Star EHBO’ waren. 
Hierdoor kon er nog meer aandacht aan 
de cursisten gegeven worden. Naast het 
opfrissen van de basiscursus leerden de 
cursisten ook een kind te reanimeren. 
Dat is anders dan het reanimeren van 
volwassenen, omdat je hierbij minder 
kracht mag gebruiken. In plaats van met 
twee armen wordt bij kleine kinderen 
met één arm gereanimeerd. Al met al was het weer een leerzame cursusavond, 
waarvan wij er in het najaar weer één zullen organiseren. De aankondiging 
hiervoor zal verschijnen in het wijkblad van eind juni.

Recent bleek bij een situatie met hartfalen dat de AED bij Het Baken niet een-
voudig uit de buitenkast gehaald kon worden. Dat was een zeer ongewenste 
situatie. Gelukkig heeft Cees van der Ende van ‘EHBO Evenementen Pijnacker’ 
op ons verzoek de kast snel gerepareerd. De buitenkast is ietwat afgevijld, ge-
smeerd en schoongemaakt, waardoor de kast weer perfect open gaat. 

Erik de Goede

Cursisten in actie.

AED’s in Koningshof

Bloemendaal Ruigrok Oranjeplein 2 2641 EZ
Gemeentekantoor 2x Oranjeplein 1 2641 EZ
Woningbouwvereniging Industrieweg 2 2641 RM
Sporthal Het Baken Het Baken 2 2641 JN (buiten-AED)
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Eind december ontvingen de inwoners van Koningshof en ook veel andere inwo-
ners uit onze gemeente een brief van Avalex. Daarin stond dat half januari huis
-aan-huis papiercontainers uitgereikt zouden worden, wat inmiddels gebeurd is. 
Dat heeft ons tientallen reacties opgeleverd. De vraag was meestal hetzelfde: 
blijft de papiercontainer van de scholen, tafeltennisvereniging en de bewoners-
vereniging op het parkeerterrein van Het Baken staan? Het antwoord is ‘ja’! Bij 
de andere verenigingen in onze gemeente die oud papier en karton (OPK) inza-

melen, kwamen ook veel vragen bin-
nen. Deze onduidelijkheid was een 
belangrijke aanleiding om eind de-
cember namens al deze verenigingen 
een brief in de Telstar te plaatsen. In 
deze ingezonden brief werd o.a. uit-
gelegd dat al deze verenigingen in on-
ze gemeente doorgaan met de OPK-
inzameling. Deze inzameling zal wel 
drastisch verminderen nu de blauwe 
papierbakken zijn uitgereikt.

Samen met de gemeente hebben de OPK-verenigingen daarom onderzocht wel-
ke andere afvalsoorten ingezameld kunnen worden om het verlies aan inkom-
sten te compenseren. Wij moeten immers met z’n allen flink beter gaan schei-
den. Bij ‘omgekeerd inzamelen’ is het doel uiteindelijk slechts 100 kg restafval 
per jaar per persoon. Momenteel zitten we boven de 200 kg per persoon, wat 
dus gehalveerd moet worden. Er is afgesproken dat de OPK-verenigingen ook 
kleding gaan inzamelen, wat RKDEO al jaren op een succesvolle wijze doet. Dus 
gaan we binnenkort ook kleding inzamelen en komt er op het parkeerterrein 
van Het Baken een kledingcontainer van ons te staan. Wij gaan ervan uit dat de 
huidige kledingcontainer van Avalex wordt voorzien van een sticker van onze 
vereniging.

Veel wijkbewoners komen eens per week naar het parkeerterrein om het plas-
tic, metalen verpakkingen en drink-pakken (PMD), het glas en het oud papier 
en karton (OPK) in de bijbehorende containers te doen. Deze afvalscheiding 
loopt erg goed, want de drie PMD-containers zitten elke twee dagen propvol. 
Met jaarlijks zo’n 275.000 kg aan oud papier en karton waren wij de grootste 
OPK-inzame-laars in Pijnacker (in de gemeente zamelen alleen SV Nootdorp en 
RKDEO meer OPK in). Dat leverde in to-
taal zo’n € 8000,- per jaar op, waarvan € 
3000,- voor zowel de bewonersvereni-
ging als voor de Tafeltennisvereniging 
Pijnacker omdat wij ieder 3/8ste van het 
werk doen. De Johannesschool en de 
Tweemaster doen ieder 1/8ste van het 
werk en hebben dus zo’n € 1000,- per 
jaar aan inkomsten. Gedurende de jaren 
2018 t/m 2020 worden de verenigingen 
door de gemeente gecompenseerd voor 

Wij blijven oud papier en karton inzamelen!

Onze wijk kleurt Koningshofblauw.

Onze oude vertrouwde container blijft.
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Voor de bescherming van het milieu en het beperken van de CO2-uitstoot is de 
noodzaak ontstaan om de daken van onze woningen beter te isoleren. Isoleren 
van daken bespaart niet alleen op de stookkosten (gas) en is dus goed voor het 
milieu, maar het geeft ook extra comfort. De woningen in Koningshof dateren 
uit eind jaren 70 en begin jaren 80 van de vorige eeuw en hebben een warmte-
isolatie die hoort bij de voorschriften van toen. Bij onze woningen bestaat het 
dak uit een 18 mm dikke plaat multiplex met daarop ongeveer 3 cm isolatiema-
teriaal en dakpannen. Dit betekent een warmteweerstand Rc van minder dan 
1,0 m2·K/W. Voor nieuwbouw is deze eis nu al Rc = 6,0 m2·K/W. Overigens 
geeft de wet ook aan dat bij het vernieuwen of vervangen van isolatie de eis 
minimaal 2 is, maar als het al aanwezige isolatiemateriaal een hogere waarde 
heeft moet wel minimaal worden voldaan aan die eis. Een Rc = 1 komt overeen 
met 3 à 4 cm isolatiemateriaal, maar moeten we naar Rc = 6 dan komt daar 
zo’n 15 tot 20 cm bij, afhankelijk van het toegepaste materiaal. 

De vraag is nu: Wat kun je eraan doen?

In grote lijnen zijn er twee methoden, óf aan de buitenkant óf aan de binnen-
kant. Beide methoden hebben hun voor- en nadelen die goed ten opzichte van 
elkaar moeten worden afgewogen.

Isoleren aan de buitenzijde

De voordelen van het isoleren aan de 
buitenzijde is dat je er binnen nauwe-
lijks troep van hebt en de isolatiedikte 
in principe onbeperkt is. De nadelen 
daarbij zijn dat het hele dak leegge-
haald moet worden. Veelal moeten 
ook de panlatten en het bestaande 
isolatiemateriaal worden verwijderd. 
Liggen er zonnepanelen, dan moeten 
die er eerst af. Door het aanbrengen 
van een dikker pakket isolatiemateri-
aal moeten dakkapellen, dakramen en 
doorvoeren worden aangepast. 

eventuele verminderde inkomsten. In 2018 bedroeg onze compensatie € 190,-. 
In 2019 en 2020 zal dat bedrag veel hoger zijn. Te zijner tijd komen er ook in 
Koningshof PMD-containers aan huis en zal het restafval weggebracht moeten 
worden naar een restafvalcontainer in de wijk. In bijvoorbeeld Klapwijk is dit al 
gerealiseerd. Het is nog volstrekt onduidelijk wanneer dit in Koningshof gereali-
seerd zal worden. Wel is duidelijk dat het mogelijk zal blijven om veel afval-
soorten in te leven op het parkeerterrein van Het Baken, waaronder het oud 
papier en karton in onze container. Wij moedigen u hierbij aan om dat te blijven 
doen! Hoe meer afval wij scheiden, hoe beter voor het milieu! En bij voorkeur 
het OPK in onze papiercontainer!

Het Bestuur

Isoleren van daken 

Isoleren aan de buitenzijde.

Foto: IsoBouw Systems bv 
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Ook moeten de kopgevels waar kantpannen liggen worden opgehoogd. Een 
deel van de dakpannen en zeker de nokpannen zal moeten worden vervangen. 
Dit zijn werkzaamheden die de gemiddelde doe-het-zelver niet kan uitvoeren. 
Hiervoor moet een aannemer worden ingeschakeld. Dan is er nog de kans op 
ongelijkheid in daken. Stel dat jezelf het dak gaat isoleren met bijvoorbeeld 15 
cm isolatie, dan komt het dak ook zoveel omhoog. Gaat je buurman niet mee 
(we wonen tenslotte bijna allemaal in rijtjeswoningen), dan komt er een spron-
getje in het dak. Dit oogt niet alleen minder, maar de ervaring leert dat dit wel-
eens tot lekkages leidt.

Isoleren aan de binnenzijde

De voordelen van het isoleren aan de 
binnenzijde is dat gemiddelde doe-het
-zelver het kan uitvoeren en ook nog 
eens goedkoper. De meeste woningen 
hebben dakbalken van minimaal 16 
cm hoog en hiertussen kan je in prin-
cipe ook 16 cm isolatie kwijt. Vervol-
gens over de balken een latwerk aan-
brengen met daarop een damprem-
mende laag*) en een gipsplaatje en 
klaar is Kees. Ook hier zijn er allerlei 
ander mogelijkheden zoals kant-en-
klare isolatie-elementen waarbij de 
afwerking al op de isolatie is aangebracht. De nadelen zijn dat er binnen wel 
wat troep ontstaat en je eventueel het plafond opnieuw moet afwerken en 
schilderen. Ook moet de zolder/verdieping waar het wordt aangebracht groten-
deels leeg worden gemaakt. Mogelijk moet ook de betimmering rond dakramen 
en dakkapellen worden aangepast.

*)Bij binnen-isolatie moet aan de binnenzijde een dampremmende folie worden aange-
bracht (vaak is een PE-folie van 0,2 mm voldoende, maar het kan ook een aluminiumfolie 
zijn). Dit om inwendige condensatie te voorkomen, waardoor schimmel en zelfs rot van 
het hout kan optreden.

Soorten isolatiematerialen

Welk isolatiemateriaal geschikt is voor het isoleren van het dak van je woning, 
is afhankelijk van de methode. De volgende isolatiematerialen zijn geschikt 
voor daken:

Minerale materialen

Steenwol en glaswol platen of dekens. Steenwol wordt gemaakt van vulkanisch 
gesteente met organisch bindmiddel, terwijl glaswol grotendeels wordt gemaakt 
van glasscherven. Ze zijn beide goed recyclebaar, glaswol zelfs voor 100%. Ze 
kunnen zowel voor binnen als buitenisolatie worden gebruikt.

Kunststof materialen

Worden geleverd in plaatvorm en hebben een hoge isolatiewaarde. Producten 
zijn fenolformaldehyde (PF, ook resolschuim genoemd), polyurethaan (PUR), 
polyisocyanuraat (PIR, een minder brandbare vorm van PUR-schuim), geëxpan-
deerd polystyreen (EPS, beter bekend als piepschuim met lucht of CO2 gevulde 

Isoleren aan de binnenzijde.

Foto: IsoBouw Systems bv 
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bolletjes), geëxtrudeerd polystyreen (XPS) van geperste microbolletjes, is druk-
vaster dan EPS). Deze worden voornamelijk voor buitenisolatie gebruikt, maar 
kunnen ook binnen worden toegepast. Nieuw zijn de isolatiematerialen in de 
vorm van luchtkussens die met aluminiumfolie zijn bekleed. Deze kunnen bij 
een geringere dikte dezelfde isolatiewaarde halen.

Natuurlijke materialen

Worden geleverd als dekens en/of platen. Voorbeelden zijn schapenwol, vlas-
wol, geëxpandeerd kurk, katoen, houtwol, cellulosevezel (ook in vlokken), hen-
nepvezel en kokos. Deze materialen zijn vooral voor binnenisolatie geschikt. 

Overige informatie

De meeste materialen zijn bij de bouwmarkten te verkrijgen. Verder zijn er veel 
bedrijven die het werk (graag) tegen betaling voor u doen. De terugbetaaltijd 
(door de besparing op de gasrekening) wordt op 6 tot 8 jaar geschat. De be-
sparing op het verbruik wordt op 30% geschat, afhankelijk van de kwaliteit van 
de isolatiemaatregelen. Let wel, ieder materiaal heeft milieutechnisch zijn eigen 
voor- en nadelen. Denk hierbij aan broeikasgasuitstoot, landgebruik, vermes-
ting, verzuring, en gifstoffen. Door Milieu Centraal zijn de gangbare isolatiema-
terialen op al deze punten gedurende de gehele levensduur geclassificeerd. (zie
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-
besparen/isolatiematerialen-vergeleken/) 

Hierbij zijn steenwol, glaswol, gerecycled katoen, EPS en biofoam iets beter dan 
gemiddeld, XPS, PIR, PUR (zonder HFK’s), resolschuim (PF), cellulose en hout-
vezelisolatieplaten en -dekens gemiddeld; en vlasplaten en -dekens, kurkplaten 
iets minder dan gemiddeld geclassificeerd. Schapenwol en gespoten PUR wor-
den afgeraden. Bij een correcte toepassing hebben de meeste isolatiemateria-
len een verwachte levensduur van 75 tot 100 jaar. Bij cellulose is dat 20 à 30 
jaar en bij vlasplaten 30 à 40 jaar.

Wijkactie?

Heb je interesse in deelname aan een wijkactie, waarbij óf de werkzaamheden 
gezamenlijk worden uitbesteed óf materialen gezamenlijk worden aangeschaft, 
stuur dan een mail naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. Meldt hierbij tevens 
waar uw voorkeur naar uitgaat: isolatie aan de buitenzijde of aan de binnenzij-
de, en laten uitvoeren of alleen materialen aanschaffen. 

Wat doet de gemeente?

Als inwoner van de gemeente Pijnacker-Nootdorp kun je met vragen over isole-
ren, installaties en zonnepanelen terecht bij de WoonWijzerWinkel, zie 
www.woonwijzerwinkel.nl/gemeente/pijnacker-nootdorp/. Ook zijn er mogelijk-
heden voor subsidie of lening, zie hiervoor www.energiesubsidiewijzer.nl/.

Sjef Kickken en Rien Kaptein
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ElektroHyperSensitiviteit (EHS)

Wat is ElektroHyperSensitiviteit

Is het wetenschappelijk bewezen?

Bestrijding van elektromagnetische velden

Schakel wifi uit bij de modem of router en 
gebruik bedrade verbindingen. Ook een ta-
blet kan met een LAN-adapter bedraad wor-
den aangesloten.
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Gerard Meijer, Sjef Kickken

Je stelt je baby toch zeker niet bloot 
aan elektromagnetische straling?

Controleer bij het gebruik van dit type 
schakelaar met een spanningzoeker of 
in de uitstand de spanningvoerende 
ader is afgeschakeld. Is dat niet het 
geval, draai de schakelaar 180⁰.
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Ontwikkelingen bij materiaalbeheer

Het materiaalbeheer is een van onze kernactiviteiten en de activiteit waarin het 
meeste vrijwilligerswerk zit. Drie avonden per week zijn meerdere personen 
hiermee bezig. Daarom verdient het materiaalbeheer regelmatig aandacht in 
ons wijkblad. Wist u bijvoorbeeld dat de spullen van het materiaalbeheer gratis 
zijn voor de scholen in onze wijk? Dit is in 1984, toen Leo Donck en Aat Welbie 
met het materiaalbeheer zijn begonnen, afgesproken. Deze afspraken zijn nog 
steeds van toepassing. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de drie scholen in 
onze wijk regelmatig van onze spullen gebruik maken.

Op 26 februari jl. hebben onze vrijwil-
ligers van het materiaalbeheer samen 
met het bestuur het reserveringssys-
teem voor het materiaalbeheer in de-
tail doorgesproken. Dit gebeurde on-
der leiding van Matthijs de Boer, die 
dit systeem, dat best ingewikkeld is, 
heeft geprogrammeerd. Zo vallen er 
spullen onder ‘uitleen’, waarvoor al-
leen borg betaald hoeft te worden. 
Deze kunnen alleen door leden ge-
huurd worden. Daarnaast is er 
‘verhuur’ van spullen waaraan wel 

(beperkte) kosten zijn verbonden. Ook zijn er allerlei dwarsverbanden. Zo ver-
eist het huren van de aanhangwagen een extra formulier dat de huurder bij 
zich dient te hebben bij het rijden ermee. Bij het huren van de schiettent is het 
verplicht een aantal schietkaarten en kogeltjes af te nemen. Dit alles is door 
Matthijs in een prachtig softwaresys-
teem gezet, waarmee alle reserverin-
gen vastgelegd kunnen worden. Op 
de avond zijn de ingewikkeldste on-
derdelen met elkaar doorgesproken. 
Dit heeft een aantal wensen opgele-
verd die de gebruikersvriendelijkheid 
van het systeem nog verder zullen 
verhogen. Matthijs zal hiermee aan de 
slag gaan.

Als bestuur prijzen wij ons gelukkig 
dat we veel vrijwilligers hebben voor 
het materiaalbeheer. Dirk van Ree-
nen, Hans van Oosten, Dick Rook, Frederik Klomp, Barry Veentjes en Jan Zijp 
zijn één of meerdere avonden per week actief. Ook komt Leo Donck nog steeds 
regelmatig langs, zoals op de foto’s te zien is.

Beroepsmatig heb ik ook met software van doen en weet ik hoe lastig het is om 
software te maken die én gebruikersvriendelijk én intuïtief is. Matthijs is daarin 
prima geslaagd. Met de tips van het overleg op 26 februari jl. zal het reserve-
ringssysteem van ons materiaalbeheer nog mooier worden. Hopelijk komt u 
binnenkort weer iets huren, dan kunt u zien hoe soepel ons reserveringssys-
teem werkt.

Erik de Goede

Het reserveringssysteem wordt 
doorgesproken.

Geïnteresseerd kijken de materiaal-
beheerders naar de uitleg.
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Onderhoudscontracten

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over schoorsteenvegers, CV-ketels, etc. 
Daarom hebben wij deze informatie voor u op een rijtje gezet. 

Schoorsteenveger

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met 
schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam: 010-4843756 en bij geen ge-
hoor: 06-29010967. Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Voor 
2019 is het tarief € 30,00 inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten. 
Hierbij ontvangt u een datum voor de uitvoering zodat het schoorsteenvegen 
van meerdere huizen kan worden gecombineerd. Voor een privéafspraak geldt 
een tarief van € 65,00. Het mag duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in 
onderling overleg een prijs wordt bepaald.

U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u kunt verwijzen naar 
de korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereniging 
hebben wij er verder geen bemoeienis mee. U betaalt zelf aan schoorsteen-
veegbedrijf ‘t Westen.

Onderhoud van de CV-ketel

Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt u contact 
opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (zie ook de advertentie in het 
wijkblad).

Door Verbakel Gas Service (015-3695358) kunt u een onderhoudsbeurt laten 
uitvoeren. Ook kunt u een onderhoudscontract afsluiten. Bij een onderhouds-
contract wordt er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden jaarlijks twee 
storingen arbeidsloonvrij (niet materiaalkostenvrij) verholpen. Onderhoud van 
de mechanisch ventilatie wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met het CV-
onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Voor 2019 zijn de 
kosten als volgt:

U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij Verbakel 
het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersvereniging! De korting 
is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, die € 10,00 bedraagt.

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger, 
kijk dan bij onze adverteerders!

Prijzen in 2019 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 96,14 € 107,79

Onderhoudsbeurt € 54,37 € 65,41

Onderhoud mechanisch ventilatie € 29,45 € 30,09
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Materiaalbeheer

Uitleen

Voor leden van de bewonersvereniging is het lenen gratis (max. 3 dagen of in 
overleg). Inlichtingen, ophalen en terugbrengen van goederen kan 
uitsluitend op maandag, woensdag en vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in 
ons magazijn in de parkeergarage onder ‘Het Baken’. Reserveringen bij voor-
keur via de website en eventueel per telefoon (015-3696605) of e-mail: 
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl.

Terugbrengen tussen 20.00 en 20.30 uur. Afhalen tussen 20.30 en 21.30 uur. 

Beschadigingen en vermissingen worden in rekening gebracht.

Abraham-/Sarapop € 10,00

Behangafstomer rood € 25,00

Behangafstomer grijs € 50,00

Behangplaktafel, 2 meter en 3 meter € 15,00

Betonboormachine* € 50,00

Betonboormachine op accu* € 35,00

Betonboorhamer* € 25,00

Bomensnoeischaar klein € 10,00

Bomensnoeischaar groot € 15,00

Grondboor (5 of 9 cm) € 15,00

Hogedrukreiniger € 35,00

Hogedrukslang € 25,00

Kruiwagen € 15,00

Ladder € 25,00

Lijmklemmen € 15,00

Pijpenbuiger 12/15 mm € 10,00

Plafondstempels 2 stuks € 10,00

Rolsteiger € 100,00

Slegge € 10,00

Steekwagen € 10,00

Tapijtreiniger** € 35,00

Tegelsnijder elektrisch*** € 35,00

Waterstofzuiger € 35,00

* Beschadigde boren en beitels betalen

** Afname van zeep verplicht

*** € 2,50 bij slijtage

Materialen Borg
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Uitleen met gebruiksvergoeding

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding kijk op onze 
website en klik op materiaalbeheer

Materialen Periodeprijs

Aanhangwagen, met of zonder huif* € 30,00

Ballengooien € 5,00

Barbecue € 2,50

Doelschoppen € 10,00

Doelschoppen klein € 5,00

Dr. Bibber € 25,00

Elektrogenerator € 25,00

Feestverlichting bol € 10,00

Geluidsinstallatie 1 (2 x microfoon) € 50,00

Geluidsinstallatie 2 € 25,00

Golfspel € 25,00

Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00

Kaartspel € 5,00

Kaasspel € 10,00

Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00

Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 5,50

Kop van jut voor kinderen € 15,00

Kramen € 10,00

Luchttafelspel € 10,00

Megafoon € 5,00

Onderuitspel € 10,00

Partytent 4 x 10 m € 50,00

* Rijbewijs BE verplicht
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De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Portofoons € 10,00

Rad van avontuur voor kinderen € 5,00

Rad van avontuur elektrisch € 10,00

Rad van avontuur handbediend € 10,00

Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 € 0,25

Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50

Schietachterwand (incl. 2 kermisbuksen) € 35,00

Schietkaarten (pakje van 50 stuks) € 3,50

Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00

Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00

Schommelboot € 10,00

Sjoelbak 5 m € 10,00

Spiegel schrijfkast € 5,00

Springkussen 5,9 x 4,2 m € 50,00

Springstokken € 2,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel € 50,00

Tollenspel € 10,00

Treintje € 75,00

Vier op een rij € 10,00

Visspel € 5,00

Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden
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