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Colofon

Het wijkblad is een uitgave van 

Bewonersvereniging Koningshof. Het wijkblad 

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 aan-

dacht 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 2021 is € 10,00 per huishouden. 

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

Peter Huegen (2010470)

voorzitter@wijk-koningshof.nl

Penningmeester

Marijke Tetteroo (3640370)

penningmeester@wijk-koningshof.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

vacature

wijkontwikkeling@wijk-koningshof.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

Toen Corona pas in het land was en onze activiteiten bijna stil lagen, werd er gedacht dat 
er mogelijk niet genoeg kopij zou zijn voor het vullen van ons wijkblad. De werkgroepen 
konden niet meer samenkomen, het materiaalbeheer ging dicht en de jaarvergadering werd 

uitgesteld. Wel is er gekeken of er via internet vergaderd kon worden, maar dat vonden wij 
niet zo’n handige optie. Maar net als in voorgaande wijkbladen is gebleken, gebeurt er nog 

genoeg in de wijk Koningshof. In deze zomereditie van ons wijkblad houden wij u hiervan 
op de hoogte.

Denk aan de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de wijk in de laatste fasen 7 & 8 

waarbij vleermuizen dit proces nu ernstig vertragen. De gemeente is wel al in overleg met 
de bewoners en de bewonersvereniging om dit deel van de wijk opnieuw in te delen, voor 

het geval de provincie groen licht geeft om de werkzaamheden te starten. Door het verbre-
den van de parkeerplaatsen komen we eigenlijk ruimte te kort voor de opstelplaatsen van 
containers en beplanting. Vreemd is dat het oudste deel van onze wijk - de Zuiderstaat -

niet is meegenomen in de plannen voor fase 7 & 8. Dit betekent dat na afronding van fase 
8 nog niet de gehele wijk opnieuw ingericht is. Hierover zullen wij de gemeente vragen stel-

len. Ook de ontwikkeling van de naast gelegen wijk “Tuindershof” wordt op de voet ge-
volgd, in het bijzonder de indeling van de Verlengde Europalaan. 

Zoals u kon lezen in ons vorig wijkblad is Steven Duursma gestopt als voorzitter van de 

werkgroep “Wijkontwikkeling en Milieu”. Aangezien deze werkgroep als vertegenwoordiger 
van de wijk en als gesprekspartner voor de gemeente heel belangrijk is, hopen we dat op 

korte termijn een lid zich aanmeldt als voorzitter van deze werkgroep.

Mogelijk heeft u meegekregen dat onze ruimte voor materiaalbeheer door een gesprongen 
waterleiding op de Rivierenlaan onder water heeft gestaan. In de parkeergarage onder het 

Baken en dus ook in onze ruimte voor materiaalbeheer stond minimaal 20 cm water. Met 
inzet van onze leden heeft de verzekering de schade vergoed en kunnen de nat en dik ge-
worden betimmering van wanden en van de vloer weer vernieuwd worden. Andere materia-

len, zoals geschilderde panelen met tekeningen waarin in het verleden veel tijd gestoken is, 
moeten ook nog worden hersteld. 

Om onze wijk veilig te houden worden door de leden van de werkgroep “Wijktoezicht” door 

weer en wind rondjes gelopen en toezicht gehouden. Ook hiervoor zoeken wij vrijwilligers 
die de wijk veilig willen houden. De werkgroep “Wijkcontact” heeft felicitatiekaartjes uitge-

deeld aan de geslaagden bij de huizen met een vlag. Ook heeft ze cadeaus uitgedeeld aan 
de deelnemers van de kleurwedstrijd. De kinderen waren daar heel blij mee. Met elkaar 

kunnen we als bewonersvereniging op vrijwillige basis veel doen en hierbij kunnen wij extra 
vrijwilligers goed gebruiken. Laat het ons weten als u mee wilt doen en alvast bedankt hier-
voor.

Peter Huegen
Voorzitter
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In eerdere uitgaven van dit wijkblad heeft u in verslagen van Steven Duursma kunnen le-
zen dat de gemeente een wettelijke verplichting heeft om bij de reconstructie van Konings-
hof “de laatste fase” te toetsen aan de vigerende Wet Natuurbescherming. Werkzaamhe-

den zoals het kappen van bomen en verstoring tijdens broedperioden kunnen een indicatie 
geven voor mitigerende maatregelen. Naar aanleiding van het onderzoek dat door de firma 

van der Helm is uitgevoerd is gekeken of er verstorende elementen van de natuur zijn tij-
dens de uitvoering. De gemeente heeft bij de aanpak van “de laatste fase” voor het herin-

delen van de wijk “Koningshof” ervoor gekozen om dit uit te besteden aan de firma Van der 
Helm, omdat zij de ervaring hebben, en andere fases ook getoetst hebben. Zij hebben een 

rapport uitgebracht en de conclusie was dat er op bepaalde plaatsen in “de laatste fase” di-
verse soorten vleermuizen aanwezig zijn. De onderstaande kaart geeft aan waar de vleer-
muizen zich bevinden (zie de groene en oranje delen), maar niet hoe de vliegroutes zijn. 

De vleermuizen bevinden zich vooral in de bomen bij de kruising van de Rivierenlaan met 
de Bergse Maas en in de bomenzone naast de Amer. De vliegroutes staan elders in het 

wijkblad aangegeven; zie de tekening over het project “Bosgebied fase 3”.

De gemeente heeft via de Wet Natuurbescherming de taak om het rapport voor advies en 

goedkeuring aan de provincie voor te leggen en heeft dat gedaan. Op het moment van dit 
schrijven is nog niet bekend of er al toestemming is of wanneer er toestemming kan ko-

men, om de werkzaamheden uit te gaan voeren. De bewonersvereniging is wel met de ge-
meente in gesprek over de herinrichting van fase 7 & 8. In verband met de nieuwe parkeer-

normen moeten de parkeerplaatsen breder worden. Hierdoor kunnen de opstelplaatsen 

Laatste fase (7 & 8) 
voor de herinrichting van Koningshof

Aangetroffen beschermde elementen vleermuizen
Bron: VANDERHELM MILIEUBEHEER
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van de huiscontainers niet op de nu aangegeven opstelplaatsen meer plaats vinden en zijn 
andere plaatsen aangewezen. Ook groenstroken kunnen daardoor kleiner worden.

Verder zal de plaats van bepaalde ondergrondse containers later worden bepaald en het 
inzamelen van reststromen als huisafval, papier, plastic, glas, gft en kleding zal op het 
parkeerterrein tegenover het Baken als één eenheid plaats gaan vinden.

Veel bewoners zijn teleurgesteld over de trage voortgang van fase 7 & 8, omdat ze na de 
bijeenkomst in september 2020 niets meer van de gemeente hebben vernomen. Want 
steeds meer leidingen in de straten scheuren door het verzakken van de grond. Denk 

daarbij aan de afvoerleidingen vanuit de woningen en laatst nog de waterleiding van Dunea 
bij het Baken, met ook forse schade tot gevolg in onze materiaalruimte. Laten we hopen 

dat na jaren wachten zo spoedig mogelijk de schop in de grond gaat en ook de fasen 7 & 8 
afgerond zullen worden.

Werkgroep wijkontwikkeling en milieu

In mei heeft de gemeente aan een aantal bewoners een brief gestuurd over de stand van 
zaken van project “Bosgebied Koningshof fase 3”. Ter informatie aan de andere wijkbewo-
ners hebben we deze informatie ook opgenomen in ons wijkblad.

Het Bosgebied fase 3 bestaat uit een groenstrook ter hoogte van. de Zuiderstraat - Europa-
laan en een groenstrook van de Delflanddreef tot aan de sporthal. Hier zouden afgelopen 
najaar en winter diverse kap- en snoeiwerkzaamheden plaatsvinden (zie de onderstaande 

afbeelding), maar in de geel gemarkeerde delen zijn de werkzaamheden nog niet uitge-
voerd. 

Dit komt omdat een deel van deze gebieden grenst aan het project ‘Herinrichting Konings-

hof fase 7 & 8’ terwijl ze elkaar nog voor een deel overlappen.

Update over Bosgebied fase 3

De twee delen van Bosgebied Koningshof fase 3, die nog niet zijn uitgevoerd, zijn geel gemarkeerd. 
De rode pijlen duiden de essentiële vliegroute aan



8 www.wijk-koningshof.nl 9

Voor fase 7 & 8 zijn ecologische onderzoeken uitgevoerd waaruit is gebleken dat er in het 
gebied een aantal kraamverblijven van vleermuizen aanwezig zijn. Omdat de vleermuizen 

de watergang en het groen nodig hebben voor het verzamelen van voedsel, worden deze 
aangeduid als essentieel foerageergebied en essentiële vliegroute (zie de rode pijlen in de 

afbeelding). Voordat de werkzaamheden aan het groen van start kunnen gaan moet eerst 
onderzocht worden of de groenstructuur tussen de Bergse Maas en de Zuiderstraat en de 

groenstructuur tussen de Oranjelaan en de Binkhorst essentieel foerageergebied zijn, en of 
er sprake is van essentiële vliegroutes.

Óf en wanneer de voorgenomen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd hangt af van 

een nieuwe ecologische ‘quickscan’ die binnenkort wordt uitgevoerd. Uit deze ‘quickscan’ 
moet blijken of er nog aanvullend onderzoek moet plaatsvinden. Omdat er ook nog een 
ontheffingsaanvraag loopt voor de werkzaamheden in Koningshof fase 7 & 8 wil de ge-

meente de uitkomsten van deze ontheffingsaanvraag afwachten voordat zij eventueel aan 
de slag gaat met de werkzaamheden van Bosgebied fase 3.

Een deel van het bosgebied gezien vanaf het bruggetje van Bergse Maas naar Oranjelaan
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BuurtAED Hunze 1 2641 VT (buiten AED)

BuurtAED Peizerdiep 31 2641 SP (buiten-AED)

Sporthal Het Baken Het Baken 2 2641 JN (buiten-AED)

Bloemendaal Ruigrok Oranjeplein 2 2641 EZ

Gemeentekantoor 2x Oranjeplein 1 2641 EZ

Woningbouwvereniging Industrieweg 2 2641 RM

AED’s in en om Koningshof

Cursus ‘reanimatie en gebruik AED’ op 4 oktober

Omdat de verbeterde covid-19-situatie het weer toelaat, zullen we in het najaar weer een 
cursusavond ‘reanimatie en het gebruik van een AED’ organiseren. Het is namelijk weer 
mogelijk om deze cursus “coronaproof” te geven, wat wij uiteraard zullen doen. Deze cur-

susavond zal worden gehouden op maandagavond 4 oktober van 19:30-22:00 uur in de 
vergaderruimte van Het Baken. Op één avond leert u te reanimeren en een Automatisch 

Externe Defibrillator (AED) te gebruiken. De cursus zal gegeven worden door ons bestuurs-
lid Sylvia van Reenen, die namens “Star EHBO” deze cursusavond zal verzorgen.

Personen die eerder deze cursus gevolgd hebben, worden hierdoor in de gelegenheid ge-

steld het diploma te behouden. Om mee te blijven doen aan “hartveilig wonen” moet je elk 
jaar deze cursus volgen. Aan de andere kant hopen wij ook dat er nieuwe vrijwilligers zullen 

zijn die mee gaan doen. Als je meedoet aan “hartveilig wonen”, kun je per mobiel opgeroe-
pen worden als er in de directe omgeving iemand met hartfalen is. Voor meer informatie zie 
www.hartveiligwonen.nl.

De kosten per cursist zijn € 20,- voor 
leden van de bewonersvereniging en 
€ 27,50 voor niet-leden. Leden van on-

ze bewonersvereniging die al eerder de 
cursus hebben gevolgd en nu op herha-

ling gaan om het diploma te behouden, 
betalen slechts € 15,-. U kunt zich tot 

uiterlijk 1 oktober aanmelden door een 
e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl.

Wist u dat de kosten voor een cursus 
“reanimatie en gebruik van een AED” 
door uw zorgverzekeraar vergoed wor-

den? Deelname aan deze cursus met 
toch al lage kosten wordt op deze ma-

nier nog aantrekkelijker. Mede hierdoor hopen wij weer een aantal nieuwe deelnemers te 
verwelkomen.

Het Bestuur

De cursisten in actie
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Een gesprongen waterleiding aan het begin 
van de Rivierenlaan op 26 april jl. leidde tot 
forse waterschade in onze materiaalbeheer-

ruimte in de parkeergarage van Het Baken. 
Door het grote lek stroomde er veel water alle 

kanten op. Een deel kwam meteen in het wa-
ter bij de Amer terecht, maar een ander deel 

liep via de Rivierenlaan de parkeergarage 
van Het Baken in. De brandweer was snel ter 

plekke, maar kon niet voorkomen dat er veel 
water de parkeergarage in liep.

Toen het lek was gedicht bleek dat er zo’n 
20 cm water in onze materiaalruimte stond, 

waardoor er een behoorlijke schade was ontstaan. Zo waren door het water de wand en de 
vloer van ons kantoor uitgezet en zijn tal van materialen nat geworden. Op de pagina hier-

naast een collage van de opgetreden schade.

Met onze verzekeraar, Nationale Nederlan-
den, verliep, met dank aan onze tussen-

persoon Armada Hypotheken uit Zoetermeer, 
de afhandeling goed en erg snel. Een van on-

ze bestuursleden – Hans van Oosten – heeft 
veertig jaar in dit vak gezeten, wat erg handig 
was bij het invullen van het schadeformulier. 

Wel moesten we aan Nationale Nederlanden 
nog toelichten waarom wij opstalelementen 

zoals deuren opgevoerd hadden terwijl de ge-
meente de eigenaar is van de sporthal inclu-

sief de parkeergarage. In ons huurcontract 
met de gemeente is vastgelegd dat wij zelf hiervoor aansprakelijk zijn. Nationale Nederlan-

den begreep deze uitleg en slechts tien(!) da-
gen na het indienen van ons schadeformulier 
vernamen wij dat onze schatting van de scha-

de akkoord was en dus aan ons uitbetaald zal 
worden.

Hierdoor konden onze materiaalmannen snel 

aan de slag om de schade te repareren en zij 
zijn daar dan ook voortvarend aan begonnen. 

Omdat vanwege covid-19 ons materiaalbe-
heer al gesloten was en er voor de komende 

tijd nog geen reserveringen zijn afgesloten 
kunnen wij ons nu volledig richten op het op-
knappen van onze ruimte.

Waterschade bij materiaalbeheer

Brandweer in actie met het wegpompen

Veel water in de parkeergarage

De materiaalbeheerders zijn snel aan de slag 
gegaan met het opknappen van de ruimte

www.wijk-koningshof.nl 13

Op het moment van schrijven van dit artikel - medio juni - is nog onduidelijk wanneer wij 
weer open zullen gaan. Zodra dit het geval is, dan zetten we dit op onze website. Als u iets 

wilt reserveren bij ons, houd dan onze website in de gaten.

Het Bestuur

De toegangsdeuren waren aan de onderzijde 
door het water onherstelbaar uitgezet

De aanhangers stonden in zo’n 20 cm water

Door het water was de vloer van 
het kantoor behoorlijk beschadigd

Tot hier had het water gestaan

Zelfs Donald had bijna natte 
voeten gekregen

Beschadigde jubileumfoto’s
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Net als in het bedrijfsleven is het belangrijk dat al de gereedschappen en materialen veilig 
zijn. Als vereniging zijn wij bij het uitlenen verantwoordelijk voor de veiligheid van deze mid-
delen. De overheid heeft daarom voorschriften vastgesteld, zoals de NEN 3140 voor elek-

trisch gereedschap enz. Het is voor onze vereniging belangrijk om 
ook aan al die eisen en normen te voldoen. Door middel van perio-

diek keuren wordt duidelijk of de gereedschappen en materialen nog 
aan de (jaarlijkse) veiligheidseisen voldoen. We hebben Ferry van 

Velzen van “Van Velzen bedrijfsdiensten b.v.” als keurmeester bereid 
gevonden onze materialen te keuren en van certificaten en stikkers 

te voorzien. Ook zullen de gebruiksaanwijzingen van de materialen 
zo nodig aangepast worden, voordat de materialen uitgeleend wor-
den. Zodat u weet dat wát u leent, volgens de richtlijnen veilig is en 

het veilig gebruik in uw handen is. 

Dirk van Reenen
Materiaalbeheer

Keuring van de materialen bij materiaalbeheer

Sticker voor goedge-
keurd materiaal

Wijkverenigingen in Pijnacker-Nootdorp

Op dinsdag 20 april jl. hebben wij als dagelijks bestuur deelgenomen aan een online bij-
eenkomst voor de bewonersverenigingen in onze gemeente. Deze bijeenkomst was geor-
ganiseerd door de wijkmanagers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en bedoeld voor 

alle veertien bewonersverenigingen binnen Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede. 
Het doel was om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Vanwege covid-19 

was de bijeenkomst online via MS Teams. Na een voorstelronde en nadere kennismaking 
kwamen o.a. de onderwerpen ledenwerving, communicatie en financiën aan bod. Zo heb-

ben wij gemeld dat met textielinzameling inkomsten gegenereerd kunnen worden en dit 
tevens de afvalscheiding verbetert. Een belangrijk onderwerp was ook hoe activiteiten te 

organiseren zijn in coronatijd. Dit bleek voor de meesten een lastig onderwerp. De bewo-
nersverenigingen in onze gemeente hebben in de covid-19-periode weinig tot geen activi-
teiten kunnen ontplooien. Voor ons was dat niet anders.

Het was een leuke en informatieve bijeenkomst. Er is een groepsmail aangemaakt om el-

kaar te kunnen bereiken en er komt een vervolgbijeenkomst. Afhankelijk van de covid-19-
situatie zal die online of fysiek zijn. Als dat laatste weer mogelijk is, dan hebben wij al aan-

geboden de andere bewonersverenigingen uit te nodigen bij ons in de multifunctionele 
ruimte van Het Baken, waar wij ook onze algemene ledenvergaderingen houden.

Het bestuur

PS. Op de website van de gemeente is informatie over de veertien bewonersverenigingen 

te vinden onder ‘contactpersonen’. Informatie over ons en de andere bewonersverenigin-
gen in Pijnacker staat daarom op https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-
en-wonen/contactpersonen-pijnacker/33419.
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Beste griezelvrienden en -vriendinnen. Zal er dit jaar weer een Trick-or-Treat en een Hallo-
ween griezeltocht gehouden kunnen worden? Vanwege covid-19 weten wij het nog niet. Ach-
ter de schermen zijn we toch druk bezig met de voorbereidingen voor dit jaar; zie de foto`s.

Ik weet dat de griezels zich al aan het voorbereiden zijn en niet kunnen wachten om jullie 
weer te ontmoeten en om jullie te 
laten griezelen in Het Bibberbos. 

Houd dus goed de site van de bewo-
nersvereniging Koningshof en de 

site van www.bibberbos.nl in de ga-
ten voor meer informatie.

Vanaf nu moet je je opgeven om 

deel te nemen aan de griezeltocht. 
Je kunt zelf bepalen welke tijd je 

wilt, maar er kunnen maximaal acht 
personen in een tijdvak. Dit is om te 
voorkomen dat je lang moet wach-

ten. Je krijgt van ons een bevesti-
ging per mail die je mee moet ne-

men (op papier of digitaal).

Wij hopen jullie weer te kunnen ont-
vangen op 30 oktober.

De Opperheks

Halloween en Trick-or-treat in 2021?

De creatieve geesten zijn alweer druk in de weer

Enkele nieuwe creaties 
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Op de rand van Koningshof ligt een kleine straat met arbeidershuisjes uit 1920: de Zuider-
straat. Het doodlopende straatje, dat ligt op de grens van Koningshof en het oude centrum 
van Pijnacker, is snel over het hoofd te zien als je niet weet dat het er ligt.

Aan de ene kant levert dit een prachtig hofje op, met bewoners die elkaar buiten ontmoeten 
en waar de kinderen heerlijk op straat spelen. In 2016 is de Zuiderstraat door de Telstar 
zelfs uitgeroepen tot de mooiste straat van Pijnacker! Aan de andere kant wordt het straatje 

vergeten door de gemeente. In de onderhoudsplannen van Koningshof waarbij de verzak-
kingen en de riolering worden aangepakt is de Zuiderstraat overgeslagen.

Ook was de straat in eerste instantie vergeten in het geplande correctieve groenonderhoud 

van Koningshof. Gelukkig heeft de bewonersvereniging in 2017 succesvol bemiddeld en 
zijn met de gemeente concrete afspraken gemaakt: het openbare gebied rond de Zuider-

straat was door de gemeente verwaarloosd en zou in fase 3 van dit groenonderhoud wor-
den meegenomen.

Even slikken was het wel dat het onderhoud pas voor eind 2020 op de planning stond, 

maar goed, in ieder geval zou het gaan gebeuren! Het onderhoud zou bestaan uit het 
snoeien en het kappen van een paar bomen die elkaar verdrukken, zodat de rest van het 

groen weer de ruimte zou krijgen om goed en gezond te worden.

Nu, in 2021, blijkt de Zuiderstraat wederom te zijn vergeten door de gemeente. Andere de-
len van het groenonderhoud - fases 1, 2 en delen van fase 3 - zijn wel uitgevoerd, maar in 

de Zuiderstraat is de situatie verder verslechterd: inmiddels vallen regelmatig grote takken 
uit de bomen, zelfs in het speeltuintje waar de kinderen spelen.

Is de mooiste straat van Pijnacker, in de vergeethoek geraakt?
Foto: Martijn Mastenbroek

De vergeten straat van Koningshof
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In de brief die elders in dit wijk-
blad te lezen is, vertelt de ge-

meente dat het door de vleer-
muizen nog niet duidelijk is “óf 

en wanneer de voorgenomen 
werkzaamheden alsnog uitge-

voerd kunnen worden”. De ge-
meente wil een andere onthef-
fingsaanvraag afwachten en 

daarna “eventueel aan de slag 
gaan met de werkzaamheden.”. 

De bewoners van de Zuider-
straat zijn zeer teleurgesteld in 

deze houding van de gemeente, 
waardoor de gevaarlijke situatie 

blijft bestaan. Het zou veel mooier zijn als de gemeente snel actie onderneemt en het 
groen in de Zuiderstraat weer gezond en veilig maakt, op een manier waarbij kinderen en 
vleermuizen beschermd worden.

Alle bewoners uit Koningshof nodigen we van harte uit om te komen genieten van ons 

mooie straatje. Maar we raden aan om dit te doen op een dag dat het niet te veel waait...

De bewoners van de Zuiderstraat

De afgevallen tak

Gezien in de wijk…

Op het scholencomplex aan de kant van de Duivestein staat een stenen gebouw waarop 
de grafitti “niet fietsen” was aangebracht. Iemand heeft dit veranderd in “geniet van fietsen”. 
Dit vinden wij een originele aanpassing die bovendien beter de huidige situatie beschrijft. 

Rondom ons scholencomplex is immers “fietsen als gast” toegestaan.

“Niet fietsen” of “Geniet van het fietsen”
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Ook dit jaar hebben veel wijkbewoners de contributie overgemaakt. Binnen twee maanden 
na ons betaalverzoek in het voorjaarsnummer van het wijkblad hebben ongeveer 580 leden 
de contributie betaald. Dat is een mooi percentage! Wilt u nog even controleren of u bij de 

20% hoort die dit nog niet heeft gedaan? Enkele weken na het verschijnen van het zomer-
nummer, dat begin juli verspreid zal worden, zullen herinneringsverzoeken gestuurd wor-

den naar leden die nog niet betaald hebben.

Als uw gegevens wijzigen, wilt u mij dan hierover een e-mail (ledenadministratie@wijk-
koningshof.nl) sturen? Wij weten dat er wijzigingen worden doorgegeven via de omschrij-

ving van de contributiebetaling, maar omdat wij onze administratie automatisch verwerken, 
missen wij deze mededelingen. Wilt u geen lid meer zijn, neem dan alstublieft ook de moei-

te om dit met een e-mail aan mij bekend te maken. Dit bespaart mij en de vereniging veel 
tijd en moeite. Als u nog niet betaald heeft doe dan dus in ieder geval iets: betalen of 
opzeggen. Hiervoor alvast mijn dank!

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft of als u lid wilt worden: hieronder een samen-
vatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw jaarcontributie voor 2021 te voldoen.

Bedrag: € 10,-
Gironummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof
Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Contributiebetaling
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Al enige tijd geleden heb ik als coördinator van Wijktoezicht contact gehad met een student 
Integrale Veiligheidskunde. Ik heb deelgenomen aan een interview en een van de dingen 
die daaruit naar voren kwam, is dat de wijktoezichthouders het contact met de politie te op-

pervlakkig vinden. Dat beperkte zich voornamelijk tot de korte telefoongesprekken bij het 
aanvangen van een ronde. Om deze reden hadden wij het verzoek bij de wijkagenten neer-

gelegd om eens een ronde met ons mee te lopen. 

Op 2 juni jl. was het zo ver en zijn er 
twee wijkagenten met twee wijktoe-

zichthouders meegelopen tijdens 
een rondje Wijktoezicht door Ko-

ningshof. Dit was vooral bedoeld als 
kennismaking. We zijn kriskras door 
onze mooie wijk gelopen en tijdens 

deze wandeling hebben we kunnen 
vertellen wat we bij Wijktoezicht zoal 

doen. Zo controleren wij bijvoor-
beeld of er wel iemand thuis is wan-

neer we een raam open zien staan 
of wijzen wij bewoners van een huis 

er op als de sleutel nog in de voor-
deur zit. Tijdens de ronde kwam er 
bij een van de agenten ook nog een 

melding binnen van een mogelijke 
brand niet ver bij ons vandaan, waar 

even later al andere agenten ter 
plaatse waren en alles uiteindelijk 

mee bleek te vallen. Dat gaf ons 
meteen een beeld van wat er kan gebeuren tijdens een dienst van een wijkagent. Het was 
in ieder geval een leuke kennismaking en het is voor herhaling vatbaar! 

Matthijs de Boer 
wijktoezichtcoördinator

Wijktoezicht

Een van de wijkteams met de wijkagent

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit uw omgeving 
aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, 
overlast, schades en vernielingen. Omdat wij merken dat dit in de praktijk prima 

functioneert, besteden wij elk wijkblad aandacht aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om 
vragen en/of meldingen over deze onderwerpen kenbaar te maken aan Meldpunt 

Leefomgeving van de gemeente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u 
rechtsonder uw meldingen indienen.

Meldpunt leefomgeving
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Nadat de gemeenteraad in oktober 2020 had ingestemd met een ja-sticker, is deze in het 
begin van 2021 ingevoerd. Dit betekent dat voortaan alleen ongeadresseerd drukwerk en 
folders in de brievenbus worden gestopt als er een ja-sticker op de brievenbus zit. In onze 

gemeente heeft dit de nodige commotie opgeleverd, waarover u ongetwijfeld in de Telstar/
Eendracht heeft gelezen. Met name de ondernemers in onze gemeente vonden dat er te 

weinig tijd voor hen was om over te stappen op digitale folders.

Uit interesse en uit nieuwsgierigheid heb ik onderzocht hoeveel ja-stickers er in Koningshof 
geplakt zijn. Ik heb aan de Delflanddreef en alle zijstraten de stickers geteld door lopende door 

de straten de stickers te tellen, zonder daarbij te gluren. Bij veel huizen is vanaf de straat te 
zien welke sticker er geplakt is. Bij de huizen waar dat niet vanaf de straat te zien was, is er 

geen poging gedaan om dit te achterhalen. Voor de Delflanddreef met zijstraten leverde dit een 
steekproef op van 300 huizen. Dit is 60% van de iets meer dan 500 huizen. Hierbij werd onder-
scheid gemaakt tussen een ja-sticker, een nee-sticker of geen sticker. Hierbij bleek de helft van 

de huizen een ja-sticker te hebben, 3/8-ste een nee-sticker en 1/8-ste geen sticker. Bij de nee-
sticker zijn er twee mogelijkheden: nee-nee en nee-ja. Die heb ik samengenomen, omdat van-

af de straat het onderscheid slecht te zien is. Bovendien is dit weinig relevant.

Samen met mijn kinderen breng ik de wijkbladen rond bij de Rivierenlaan en zijstraten, waar 
ook iets meer dan 500 woningen staan. Bij het rondbrengen van de wijkbladen heb ik ook op 

de stickers gelet, al heb ik iets minder precies geteld. Hierbij bleek dat de verhouding in de stic-
kers (ja, nee of geen) veel lijkt op die van de Delflanddreef en zijstraten. Dat was niet onver-

wacht, omdat je in beide delen van de wijk een vergelijkbare score verwacht.

Uit deze telling bleek dat er in Koningshof zeer veel stickers op de brievenbus zitten! 3/8-ste 
van de huizen bleek al een nee-sticker te hebben. Van de overige huizen (5/8-ste) heeft 80% 

een ja-sticker geplakt en slechts 1/8-ste van de huizen heeft geen sticker. Dit betekent dat, als 
het om Koningshof gaat, de impact voor de ondernemers met folders gering is. Vrijwel ieder-
een heeft immers een sticker op de brievenbus. Nadat u de folders gelezen hebt, kunt u ze de-

poneren in uw eigen OPK-minicontainer-aan-huis of in onze OPK-container op het parkeerter-
rein van Het Baken. In het laatste geval steunt u ons en de scholen financieel.

Wel of geen ja-sticker?

Veel ja-stickers in Koningshof!
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In deze covid-19-periode wandel ik veel met mijn echtgenote, waarbij we ook andere wijken 
aandoen. In bijvoorbeeld Keijzershof en Tolhek ligt het percentage stickers rond de 75%. Op 

zich ook een mooi percentage, maar lang niet zo hoog als in Koningshof. Het is mooi om te 
zien dat er in Koningshof zo veel stickers geplakt zijn!

De invoering van de ja-sticker heeft overigens geen impact op de verspreiding van ons 

Koningshof-wijkblad. Voor huis-aan-huisbladen is een ja-sticker verplicht als minder dan 
10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied. 

Voor ons Koningshof-wijkblad is dat niet het geval, omdat het overgrote deel gevuld is met 
informatie over Koningshof.

Erik de Goede

Door maar liefst zeven kinderen is een kleurplaat van de paashaaskleurwedstrijd ingele-
verd. De leeftijd varieerde van drie tot acht jaar. Alle kinderen hadden gelet op de leeftijd 

mooie tekeningen ingeleverd. Daarom hebben we hen allemaal beloond met een cadeau. 
Anja Dirkse had voor iedereen een cadeau gekocht, waarvan er een aantal op de onder-

staande foto te zien zijn.

Alle cadeaus vielen erg in de smaak bij de kinderen. Wij vonden het leuk dat zo veel kin-
deren de moeite hadden genomen om een kleurplaat in te leveren.

Het Bestuur

Uitslag paashaaskleurwedstrijd

Voor alle zeven inzenders was er een cadeau
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Op 8 april jl. is er door leerlingen van de Casaschool uit onze wijk een afvalopruimactie ge-

houden. De aanleiding was dat drie leerlingen van de Casaschool (Diederik, Joshua en 
Justin) met een project bezig waren over de ‘Aarde en moeder Natuur’. Daarbij mochten zij 

een actieplan bedenken en toen zijn zij op het idee gekomen om afval in de buurt op te rui-
men. Hierbij hebben zij contact gezocht 

met de wijkmanager van Koningshof Peter 
van der Sman.

Diederik, Joshua en Justin zijn vervolgens 

samen met de wijkmanager gaan naden-
ken over ideeën hiervoor. Er is toen beslo-

ten om spandoeken op te hangen in plaats 
van overal paaltjes neer te zetten, wat eerst 
het idee was. Op een van de foto’s is een 

spandoek te zien. Het project is uiteindelijk 
samen met de gehele klas, die de naam 

‘Neptune’ heeft, uitgevoerd. Hierbij is Ko-
ningshof nog weer iets netter gemaakt om-

dat het nodige zwerfafval opgeruimd is. Het 
was leuk dat wethouder Ilona Jense langs 
langskwam om de kinderen hiertoe aan te 

moedigen. Al met al was het een zeer ge-
slaagde actie!

Afvalopruimactie door Neptune-klas van Casaschool

Groepsfoto van de deelnemers van de 
afvalopruimactie

Het spandoek Een deel van het aangetroffen zwerfvuil
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Onze nieuwe buren uit Tuindershof kondigen zich wel met heel veel (trom)geroffel aan

Kedoeng, 

kedoeng



30

Om aan de eisen van de energietransitie te kunnen voldoen gaat de Gemeente Pijnacker-
Nootdorp een aantal maatregelen nemen. Één ervan is de aanleg van zonne-
energieparken ter grootte van 70 voetbalvelden. Je zou kunnen denken dat de gekte rond-

om het EK-voetbal heeft meegespeeld bij de keuze van de grootte in voetbalvelden.

Omdat afmetingen in de volksmond vaak worden weergegeven in voetbalvelden vroeg ik 
me als voetbalanalfabeet voor de zoveelste keer af hoe groot een voetbalveld nou eigenlijk 

is. Dus ben ik maar eens gaan zoeken naar de afmetingen van een voetbalveld in een 
standaard maatstelsel als vierkante meter, are of hectare. Op sportloaded.nl (https://

sportloaded.nl/voetbal/hoe-groot-is-voetbalveld/) vond ik dat er geen lijn op te trekken is. 
De gehanteerde maten (lengte en breedte) van de internationale voetbalbond (FIFA) de 

Europese voetbalbond (UEFA) en van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) lopen sterk uit-
een, waarbij ieder nog een minimum en maximum heeft gegeven (zie tabel hieronder). Als 
je vervolgens uit deze verschillende maten de minimum en maximum oppervlakte berekent 

begrijp je al helemaal niet meer waarom deze eenheid wordt gebruikt.

Energietransitie en voetbalvelden

Stel je dit 70 maal voor, maar dan met oogverblindende panelen in plaats van gras.

Instantie
Breedte Lengte Oppervlakte

minimaal maximaal minimaal maximaal minimaal maximaal

FIFA (algemeen) 45 m 90 m 90 m 120 m 4050 m2 10800 m2

FIFA (internationaal) 64 m 75 m 100 m 110 m 6400 m2 8250 m2

UEFA Categorie 1 & 2 64 m 68 m 100 m 105 m 6400 m2 7140 m2

UEFA Categorie 3 & 4 68 m 68 m 105 m 105 m 7140 m2 7140 m2

KNVB Amateur 64 m 69 m 100 m 105 m 6400 m2 7245 m2

KNVB betaald 68 m 68 m 105 m 105 m 7140 m2 7140 m2
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Het meest logische zou zijn dat men een KNVB-voetbalveld voor de betaalde competitie be-
doelt, we leven tenslotte in Nederland, dan is de maat met 7140 m2 vast. Maar ja, in deze 

EK-tijd bedoelt men misschien een UEFA-veld van de categorie 3 en 4, wat overigens ook 
7140 m2 bedraagt. Toch ben ik van mening dat we afmetingen moeten uitdrukken volgens 

het internationaal afgesproken maatstelsel van vierkante meter of desnoods in hectare. 

Resteert nog de vraag waar willen ze die panelen neerleggen? Voor 70 KNVB-voetbal-
velden is ca. 50 hectare grond nodig, maar waar vinden we die ruimte nog in Pijnacker? 

Gaan we de verworven groengebieden opofferen of worden alle huiseigenaren van Pijnac-
ker verplicht deze onooglijke panelen op het dak te leggen? Weet u het? Ik niet. Hopelijk 

worden ze niet op het terrein van Tuindershof geplaatst. Hier staat al een hele poos een 
bord dat er drijfzand aanwezig is en ik ben bang dat deze vlieger met alle nieuwbouw dan 
snel in de grond zou kunnen verdwijnen.

Zefke

Tuindershof in aanbouw. Hier wordt toch niet gebouwd op drijfzand?
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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 schoorsteen-veegbedrijf 
‘t Westen uit Rotterdam: 06-29010967 of info@twesten.nl. Deze firma is momenteel al 

werkzaam in onze wijk. Voor 2021 is het tarief € 35,00 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 schoorsteenveegbedrijf ‘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 onderhoudscontract wordt er een 

onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden jaarlijks twee storingen arbeidsloonvrij (niet 
materiaalkostenvrij) verholpen. Onderhoud van de mechanische ventilatie wordt altijd 

gelijktijdig uitgevoerd met het CV-onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening 
gebracht. Voor 2021 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! 

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

Prijzen in 2021 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 106,00 € 115,45

Onderhoudsbeurt € 64,00 € 70,20

Onderhoud mechanisch ventilatie € 32,60 € 33,27
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Materiaalbeheer

Materiaalbeheer is tijdelijk gesloten door waterschade. Raadpleeg onze website voor da-
tum van heropening.

Voor leden van de bewonersvereniging is het lenen gratis (maximaal drie dagen of in over-

leg). Ophalen van spullen kan alleen op vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur, in de par-
keergarage onder Het Baken. Terugbrengen van spullen kan alleen op maandagavond 
tussen 20.00 en 21.00 uur. 

Reserveren via onze website https://www.wijk-koningshof.nl/materialen is verplicht. Inlich-
tingen zijn mogelijk per telefoon (015-3696605) of e-mail (materiaalbeheer@wijk-
koningshof.nl).

Uitleen

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* € 40,00

Ballengooien € 10,00

Barbecue € 2,50

Disco Lampenset € 20,00

Doelschoppen € 10,00

Doelschoppen klein € 5,00

Dr. Bibber € 25,00

Elektrogenerator € 25,00

Feestverlichting bol € 10,00

Geluidsinstallatie 1 (met microfoon), nieuw € 50,00

Geluidsinstallatie 2 € 25,00

Golfspel € 25,00

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

Kaartspel € 5,00

Kaasspel € 10,00

Karaoke-set € 10,00

Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00

Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 5,50

Kop van jut voor kinderen € 15,00

Kramen € 12,50

Luchttafelspel € 10,00

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

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Megafoon € 5,00

Onderuitspel € 10,00

Partytent 4 x 10 m € 50,00

Partytent 4 x 3 m € 15,00

Portofoon € 10,00

Rad van avontuur (automatisch) € 10,00

Rad van avontuur (handbediend met nummerplaatjes) € 10,00

Rad van avontuur voor kinderen € 5,00

Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 (alleen voor automatisch) € 0,25

Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50

Rookmachine € 10,00

Rookmachine vloeistof € 5,00

Schietachterwand (incl. 2 kermisbuksen) € 35,00

Schietkaarten (pakje van 100 stuks) € 4,50

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

Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00

Schommelboot € 10,00

Sjoelbak (5 meter) € 10,00

Spiegel schrijfkast € 5,00

Springkussen 5,9 x 4,2 m € 55,00

Springstokken € 2,50

Statafels (3 hout, 2 aluminium) per stuk € 6,00

Statafels (hout met rok) per stuk € 7,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel € 50,00

Suikerspin € 35,00

Suikerspinstokjes (per 50 stuks met suiker) € 10,00

Tollenspel € 10,00

Treintje € 75,00

Vier op een rij € 15,00

Visspel € 5,00

Zenuwenspiraal € 5,00
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