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Agendapunt: Zilverstraat locatie Van der Valk 
 
omschrijving:  Bouwen van hotel met casino 
zaaknummer: WBV20200978 
status aanvraag: Vooroverleg 
welstandsgebied:  14. Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstadrail 
ruimtelijk kader: Welstandnota Zoetermeer  
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
toelichting: Dhr. P.A.M. Teunissen   
 
Ingekomen stukken: 

- Zilverstraat Boekje 03-11-2020 
 
Aanwezig (digitale vergadering via Microsoft Teams): 
 
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 stedenbouw 
Dhr. W.H. Schenk Commissielid architectuur 
 
 

  



 

CON 20210115 Zilverstraat Van der Valk  Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zoetemeer 
 Pagina 2/3 

 
 
Toelichting: 
Het plan wordt toegelicht door de architect. Het plan is een vooroverleg en is eerder behandeld in de 
vergadering van de stadsbouwmeester op 24-12-2020. Het plan betreft het bouwen van een in totaal 88 
meter hoge toren die op een plint van 3 bouwlagen hoog zal worden geplaatst. De positionering van de 
toren is in overleg met de gemeente langs de Zuidweg, waarbij rekening is gehouden met omliggende 
gebouwen van Bouwend Nederland, Era en Canon. Wat het materiaalgebruik betreft, is eveneens rekening 
gehouden met aanpalende bebouwing: om te contrasteren met de witte kleurstelling van het pand van 
Bouwend Nederland is gekozen voor een gevelbekleding in paarskleurige, natuursteenachtig materiaal in 
combinatie met transparant glas. 
 
ADVIES  
 
Conclusie:  
 
In principe akkoord (IPA), mits wordt voldaan aan de onderstaande opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan. De opbouw 
van het gebouw en de materialisering worden positief beoordeeld, maar de inrichting van de buitenruimte 
vraagt nog aandacht, zie Opmerkingen/Suggesties. 
 
Opmerkingen/ Suggesties 
 
Algemeen  
De commissie adviseert in principe positief over het plan. De opbouw van de toren, waarbij de plint stevig in 
de omgeving staat, en de materialisering worden positief beoordeeld. De commissie vraagt echter 
aandacht voor de inrichting van de buitenruimte, zowel van het perceel zelf als dat van de belendende 
percelen. De commissie adviseert hiervoor een landschapsontwerper in te schakelen. 
 
Stedenbouw 
 

▪ De stedenbouwkundige context ontbreekt in de presentatie, maar er wordt toegelicht en 
onderbouwd waarom voor deze positie van het hotel is gekozen. DE CRK ziet graag fotomontages 
tegemoet, waarin de perspectieven vanaf de Zilverstraat, A12 en de Zuidweg waarin het nieuwe 
gebouw is gemonteerd, om goed de impact op de omgeving te kunnen beoordelen.  

▪ De verkeersontsluiting naar het hotel en aanliggende andere panden lijkt inefficiënt (veel dubbele 
wegen), waarmee een groot verhard oppervlak ontstaat met weinig ruimtelijke kwaliteit. Advies is 
om de ontsluiting van het hotel in combinatie met de ontsluiting van andere gebouwen te bekijken 
en tot een efficiënte ontsluiting te komen. Dat vraagt een overtuigend ontwerp.  

▪ De inrichting van de buitenruimte overtuigt nog niet. Geadviseerd wordt hiervoor een 
landschapsontwerper in te schakelen. Uitgangspunt voor de inrichting voor de buitenruimte moet 
zijn een hoogwaardige groene ruimte te ontwerpen die past bij de beleving van het hotel waar 
parkeren vervolgens een plek in krijgt. (De parkeerplaatsen moeten niet als uitgangspunt worden 
genomen om daar vervolgens wat groen omheen te realiseren. Dat levert geen ruimtelijke kwaliteit 
op)  

▪ De CRK geeft nadrukkelijk aan dat voor het hele gebied tussen Zuidweg, Zilverstraat en Oostweg 
een visie moet worden gemaakt en daarbij ook voorstellen buiten het plangebied van het hotel niet 
moeten worden geschuwd. 

 
Landschapsarchitectuur 
 

▪ Het gebouw heeft een daktuin die grenst aan de wellness verdieping van het hotel: de inrichting 
van de daktuin zal daarom ook privacy moeten leveren. Gelijktijdig is een groene uitstraling met 
opgaande beplanting van meerwaarde voor het gebouw en haar omgeving. Van belang dat de 
landschapsontwerper die hiermee aan de slag gaat en beide aspecten meeneemt. 

▪ Water, afvoer regenwater, natuurinclusief ontwikkelen en klimaatadaptatie dienen onderdeel uit te 
maken van het ontwerp. 

▪ Specifiek moet er aandacht zijn voor de berm van de Zuidweg. Dit is een belangrijke entree van de 
stad die dat in ruimtelijke kwaliteit nu niet waarmaakt 
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Architectuur 
 

• De architectuur van het gebouw is qua opzet helder en passend bij de omliggende gebouwen; met 
name de royale opengewerkte en uitnodigende plint onder het gebouw is een welkome gast in het 
gebied waar voor de rest louter ‘gesloten’ kantoorgebouwen staan.  

• De materialisering van niet spiegelend glas en steenachtige invulling is akkoord. 

• De CRK vraagt aandacht voor de royale entreepartij. Deze ligt weinig subtiel aan de grote 
parkeerplaats. De CRK vraagt of de parkeerplaats een concept kan krijgen met dezelfde royaliteit 
en uitnodigende kwaliteit als het gebouw. Meer groen, heldere routing en ruimtelijke kwaliteit zijn 
hier gewenst. 

• De CRK geeft als suggestie mee dat het groen in de plint/laagbouw zichtbaar mag zijn en samen 
met buitenruimte en techniek een geheel zou moeten vormen. 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
Ir. J.H.A. Roelofs 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 

  
Afbeeldingen: P.A.M. Teunissen Architecten BV 


