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Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 20201211 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 11 december 
2020 

 
Agendapunt: Voorweg 208 
 
omschrijving:  Bouw woningen 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Vooroverleg 
welstandsgebied:  3. Historische Linten, beschermd stadsgezicht Voorweg 
ruimtelijk kader: Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg 
  Bestemmingsplan Voorweg 2017 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand: Karakteristiek pand 
status gebied: Beschermd stadsgezicht Voorweg   
 
Ingekomen stukken: 1 - 4579 2020-12-07 Voorweg 208 Zoetermeer 
 
Aanwezig: 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. J.H.A. Roelofs   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr J. van Geest Commissielid erfgoed 
Dhr. J.M. van Linge  Commissielid landschapsarchitectuur 
Mevr. M.M. Peters  Commissielid stedebouw 
Dhr. W.H. Schenk Commissielid architectuur 
 
Toelichting 
De architect heeft het plan toegelicht. Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 11 september 
2020 en tussentijds informeel behandeld bij de stadsbouwmeester. Naar aanleiding hiervan is het plan 
aangepast: het boerenerf en een kapvorm van 45 graden zijn als uitgangspunt voor de aanpassingen in het 
plan genomen.  
Het voorhuis van de hoofdboerderij blijft behouden, maar wordt wel circa 3 meter opgeschoven naar het 
zuidoosten. Hierachter komt een nieuwe schuur met daartussen een smalle doorgang naar een 
parkeerschuur langs de zuidoostrand. In het achterste deel wordt het parkeren gekoppeld aan de 
bergingen langs de westrand. In het voorkeursmodel 3 (zie bijlage) wordt in het voorste deel aan de zijde 
van de Voorweg zoveel mogelijk de oorspronkelijk opzet gevolgd. In het achterste deel aan de zijde tussen 
de ondersloot/achtersloot en de Achterweg is een groen plein/erf gecreëerd met aan de zuidzijde een 
hooibergwoning en aan de noordkant een dwars geplaatst schuurachtig volume. 
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ADVIES 
 
Conclusie:  
 
In principe akkoord (IPA), mits wordt voldaan aan de genoemd/onderstaande opmerkingen. 
 
Motivering: 
Het bouwplan voldoet in hoofdlijnen in principe aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid, 
onder voorbehoud van de genoemde punten. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn in principe voldoende hoogwaardig en 
verzorgd en afgestemd op de omgeving. In het collegiale overleg is er een aantal opmerkingen geplaatst en 
zijn er aandachtspunten benoemd. 
 
Beoordelingsmatrix 
 

 Advies Indicatie 

Opmerkingen/toelichting A NA M T + N - 

Erfgoed ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐  

Stedenbouw ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐  

Landschapsarchitectuur ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐  

Architectuur ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐  

Stadsbouwmeester ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐  
 

A Akkoord/In principe akkoord (IPA) 
NA Niet akkoord/Nog niet akkoord 
M Mits 
T Tenzij 
+ Positief 
N Neutraal 
- Negatief 

 
 
Opmerkingen/Suggesties 
 
Algemeen  
- Het plan heeft een verbeterde opzet. Schra Architectuur, RoosRos en Hollandschap zijn er samen met de 

opdrachtgever in geslaagd het plan naar een hoger niveau te tillen. Er is zorgvuldig gereageerd op de 
eerder genoemde punten. 
Er bestaat waardering voor de ambitie en zorgvuldige aanpak van de opdrachtgever, de architecten en 
de landschapsarchitect. Het nu voorgestelde plan biedt een goede basis voor een plan van een 
bovengemiddelde kwaliteit. 

- De nu voorgestelde ordening en tweedeling met een hoger gelegen deel van het erf aan de Voorweg en 
een lager gelegen deel tussen de ondersloot/achtersloot en Achterweg wordt gezien als een goed 
uitgangspunt. 

- De bij een erf behoren de collectieve inrichting van het buitengebied is een belangrijk en blijvend 
aandachtspunt bij de verdere doorwerking. 
In het voorste deel ontbreekt het erf/de erfindeling in sommige tekeningen, maar tijdens de presentatie is 
er door de architect aangegeven dat dit wel het uitgangspunt is. Een uitwerking met kavels, waarbij de 
privétuinen zich als zodanig aan de zijde van het openbaar toegankelijke gebied te nadrukkelijk tonen, is 
ongewenst en niet passend niet bij deze typologie.  

- Het aantal woningen is toegenomen (één extra). De stedebouwkundige vindt dit niet wenselijk en 
adviseert het aantal woningen op 12 te houden en meer lucht in het plan te brengen. 

 
Erfgoed 
- Het is positief dat het voorhuis geheel intact blijft, maar de noodzaak van de verplaatsing is onduidelijk. 

De erfstraat wordt hierdoor juist breder, wat niet gewenst is. 
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- De stedenbouwkundige ordening doet voldoende recht aan de cultuurhistorische waarden. 
 
Stedenbouw & Landschapsarchitectuur 
 
- De ruimte tussen het voorhuis en de schuur is te groot: geadviseerd deze smaller te maken. 
- Er dient voor de te onderscheiden gebieden, zowel aan de zijde van de Voorweg als aan de zijde van de 

Achterweg, duidelijk te worden weergegeven wat de collectieve/openbare buitenruimtes van het 
uitgeefbaar terrein zijn en wat de meer aan het oog onttrokken privéruimten/gebieden zijn. 
Er wordt aan de architect en de landschapsarchitect gevraagd in de verdere doorwerking aan te geven 
hoe een en ander wordt uitgewerkt. Wat is uitgeefbaar? Welke bestrating wordt er gekozen (verhard/ 
onverhard) en hoe sluit een en ander aan bij het pad/ de weg?  
Een voldoende overtuigende collectieve ruimte is belangrijk om deze verkavelingstypologie te laten 
slagen.  

- Er is aandacht gevraagd voor de uitwerking van de gebouwen: als de kavels (aan particulieren) worden 
uitgegeven, dan dienen er richtlijnen te worden opgesteld voor de beeldkwaliteit. Dat is essentieel om het 
geschetste beeld ook daadwerkelijk te kunnen realiseren en te behouden na oplevering.  
Gevraagd wordt hierbij rekening te houden met de mogelijkheden van vergunningsvrij bouwen en de 
wensen van toekomstige bewoners, bijvoorbeeld door voor de hand liggende bijbehorende bouwwerken 
en erfafscheidingen op de overgang tussen openbaar en privé mee te nemen in het ontwerp. 

- Het is uit de tekeningen niet duidelijk of er voor de auto een knip in de weg zit ter plaatse van de brug. Dit 
is wel wenselijk en zou betekenen dat een smallere brug hier voldoet. Ook elders in het plan dient er te 
worden gekeken of de mate van verharding (breedte van profielen) nog smaller kan ten gunste van de 
groene/landschappelijke kwaliteit.  

- De inrit naar de parkeerschuur aan de Voorweg (tussen het voorhuis en de achter het voorhuis gelegen 
schuur) dient smaller en ondergeschikter aan het erf te worden vormgegeven. 

- Bij de inrit aan de Achterweg zijn 3 x 2 parkeerplaatsen toegevoegd: deze zijn te prominent gesitueerd 
gezien vanaf de Achterweg en doen de kwaliteit van de achterentree teniet. De CRK adviseert te kijken of 
hier een andere oplossing mogelijk is. Het zou beter zijn het parkeren aan het noordwesten te 
concentreren.  Deze parkeerplaatsen kunnen met paden worden verbonden met het collectieve erf en de 
voorentrees van de aan het erf gelegen woningen. 

- Het landschapsontwerp dient nog verder te worden uitgewerkt. Daarbij is aandacht nodig voor het 
consequent doorzetten van het stedebouwkundig concept in materialisering, beplanting e.d. en de 
overgangen van openbaar-collectieve ruimtes naar privégebied.  
Hierbij dient speciale aandacht worden besteed aan overgang naar de sloten en de openbare weg. Deze 
overgangen dienen passend te zijn bij het landelijke erfkarakter. Ook de relatie met omliggende 
(wei)landen dient nog verder te worden uitgewerkt. 

- De voorgestelde plek van de hooiberg is akkoord, want het draagt bij aan de beslotenheid van het erf. De 
verdere uitwerking van de hooibergwoning wordt t.z.t. met belangstelling ter beoordeling tegemoet 
gezien. 
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Architectuur 
- De krachtige volumes, dakvlakken en lage goten zijn goede beeldbepalers. Voorkomen dient te worden 

dat grote of een te groot aantal dakkapellen het beeld tenietdoen. 
- De getoonde referentiebeelden worden gezien als een goed uitgangspunt voor de architectonische 

uitwerking. 
- De CRK vraagt aandacht voor het plaatsen van zonnepanelen. Gevraagd wordt deze te integreren in de 

kap/het ontwerp en af te stemmen op de overige dakbedekking (dus geen standaardpanelen op het dak).  
- Voor de architectuur zullen er spelregels dienen te worden opgezet die regelen waar en welke vrijheden 

zijn toegestaan. 
- De lamellen in de kap van de volumes aan de noordwestzijde van het erf aan de Voorweg delen het 

volume visueel te sterk op. Wanneer de kap wordt doorgezet zal het volume zich sterker als één geheel 
tonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reactie toehoorder 
- Opgemerkt is dat de langskap aan de zijde van de Achterweg het erf afsluit. Het gecreëerde ‘stadsplein’ 

is geen streekeigen/gebiedseigen oplossing. 
 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
Ir. J.H.A. Roelofs 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
 

     
Afbeelding:  Voorweg 208 (Bron Schra Architectuur – RoosRos - Hollandschap) 


