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Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 19 februari 
2021 

 
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: 
- ZMR-1638_PRS04-00_2021.02.16_Presentatie compressed.pdf (landschapsinrichting - Hollandschap) 
- 4579 2021-02-16 Voorweg  Zoetermeer_welstand 19-02.pdf (Structuurontwerp - Nieuwbouw woningen 

Voorweg 208 - RoosRos) 
 
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 
 
 
Toelichting: 
Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de CRK van 11 december 2020. Het plan heeft toen 
een advies van in principe akkoord gekregen behoudens de door de CRK gemaakte opmerkingen. Het plan 
is aangepast naar aanleiding van het advies van de vorige behandeling in de CRK. Aangegeven wordt dat 
er een inspiratiedocument komt voor de tuininrichting. 
 
ADVIES 
 
Conclusie:  
 
In principe akkoord (IPA), mits wordt voldaan aan de onderstaande opmerkingen/onder voorbehoud van 
de genoemde punten. 
 
Motivering: 
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Het bouwplan voldoet in principe aan het door de raad vastgestelde beleid, zoals de Welstandsnota en het 
Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg. 
Het plan is van een bovengemiddelde kwaliteit. De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en 
de manier van aanpak van het plan. De ruimtelijke opzet van het plan is in principe akkoord, maar de 
landschappelijke en architectonische uitwerking vraagt op de genoemde punten nog extra aandacht. De 
CRK heeft nog een aantal opmerkingen geplaats en suggesties gegeven, zie Opmerkingen. 
 
 
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 
De hoofdopzet van het plan voor Voorweg 208 is in principe akkoord. De CRK heeft waardering voor de 
stedenbouwkundige opzet en voldoende vertrouwen in een verdere doorwerking ervan. De architectuur is 
op dit moment nog verhoudingsgewijs indicatief en onvoldoende uitgewerkt. De verdere architectonische 
uitwerking wordt met inachtneming van de genoemde punten met belangstelling ter beoordeling tegemoet 
gezien. De CRK heeft o.a. nog de volgende opmerkingen: 
 
Erfgoed 
- De ruimtelijke opzet van het voorste deel aan de Voorweg is sterk verbeterd en sluit beter aan bij de 

cultuurhistorische waarden. 
- De ophaalbrug is een positieve verbetering en geeft een rijker beeld. 
- De extra ontsluiting aan de Achterweg achter woning 4 is minder passend vanuit de historische structuur 

van het gebied. Een ontsluiting via het karrespoor draagt bij aan een meer 1-duidig beeld van het 
benedenerf/de bleek. 

- Voor nummer 210, de bebouwing aan de noordwestzijde, aan de zijde van de Voorweg wordt 
geadviseerd de gevels in metselwerk uit te voeren als contrast met de bebouwing van het achterste deel. 
Oorspronkelijk waren deze gebouwen ook in metselwerk opgetrokken (zie het voorblad van de 
presentatie). 
 

Stedenbouw 
- Er is een goede verbeterslag, verfijning gemaakt in de stedenbouwkundige opzet. 
- De collectieve ruimte aan de Voorweg is verhoudingsgewijs erg klein geworden. Hier wordt gevraagd 

waar nodig beperkt te verbreden en meer kwaliteit voor de gebruiker toe te voegen. 
- Geadviseerd wordt zelf geplaatste erfafscheidingen te voorkomen. 
- Het opnemen van de bergingen en de opstelplaatsen in de volumes wordt gezien als een goede keuze. 

Een ongewenste verrommeling kan hierdoor worden voorkomen, 
- Het volume met het kantoor sluit de bleek af en sluit de zichtlijn vanaf de brug naar de Achterweg af. 
- De extra aansluiting vanaf de Achterweg haalt de helderheid uit het plan. Geadviseerd wordt deze weer 

uit het plan te halen. 
- Ter overweging wordt gegeven de kapschuren aan de noordwestzijde een minder seriematig opzet te 

geven. Bijvoorbeeld door meest zuidelijke kapschuur/4-eenheid te wisselen met de parkeervakken en/of 
te kiezen voor een kapschuur en een schuur met een zadeldak die ontspannen/wisselend worden 
gepositioneerd. 

 
Landschapsarchitectuur 
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- Het plan is verrijkt, er is goed aandacht besteed aan het verschil tussen voor en achter. Waarvoor 
complimenten. 

- In het voorste deel, aan de Voorweg, is de voorgestelde materialisering goed, maar het vraagt nog wel 
extra aandacht zodat het een echt ontspannen erfkarakter krijgt, met name wat de parkeerplaatsen 
betreft. De genoemde boom is de notenboom. Vliegen en muggen hebben een hekel aan de geur van de 
aromatische bladeren. Vandaar er bij oude boerderijen vaak een walnotenboom (Juglans regia) werd 
geplant.  

- De twee parkeerplaatsen in de lager gelegen zijtuin tussen de nummer 208 en 208a zijn noodzakelijk 
voor het voorhuis, maar kunnen aan kwaliteit winnen door te kiezen voor een meer ontspannen en 
vanzelfsprekende opzet. Voor de gebruikers lijkt het zinvol om voldoende ruimte in te voegen, zodat men 
de voertuigen ook kan keren. 

- De bomen zo direct langs de gasleiding planten is waarschijnlijk niet mogelijk.  
- Een bleekveld is een leuk concept. Een bleekveld was vroeger een kort gemaaide grasweide om linnen 

te bleken. Na het wassen had het linnen vaak nog een gelige kleur en zat de geur nog in de lakens. Men 
had ontdekt dat door zuurstof uit gras in combinatie met zonlicht de lakens bleker en frisser werden. 
Bleekvelden werden tot in de 20e eeuw gebruikt, ook in de textielindustrie. Een bleekveld dient dus 
voldoende zon te krijgen en niet in de schaduw te liggen. 

- De zichtlijn vanaf de brug naar de bleek kan sterker worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de 
hooimijt/hooimijtwoning niet volledig in een privé tuin te plaatsen maar deels direct aan de collectieve 
ruimte van het erf en de bleek te plaatsen. 

- De zichtlijn vanaf de Voorweg naar achter aan de linkerkant wordt, zoals bij achtertuinen valt te 
verwachten, onderbroken door natuurlijke hagen/erfafscheidingen. Aanbevolen wordt deze zichtlijn op de 
tekeningen te laten vervallen. 

- De verbindingsbrug tussen voor en achter toont behoorlijk breed, gevraagd wordt deze smaller te maken 
en de breedte te beperken tot het hoogst noodzakelijke. 

- De lage hagen rondom de bleek passen minder bij het karakter van het boerenerf. De voortuintjes 
nodigen een minder collectieve invulling van het voorgebied rond de bleek uit; ze zijn meer kenmerkend 
voor een hofje. Er zou hier een andere oplossing kunnen worden bedacht. 
De haag langs de Achterweg staat op de grens en is van de gemeente Zoetermeer. 

- Geadviseerd wordt het beheer en onderhoud van het gras en de collectieve ruimten goed te regelen. 
- Aanbevolen wordt de nieuwe bewoners een inspiratiedocument mee te geven voor de tuininrichting, 

zodat die goed gaat aansluiten bij het type boerenerf. Wellicht een aantal ontwerpprincipes en een 
beplantingslijst. Dat komt de kwaliteit ten goede, zeker voor de gebiedszones waar we geen invloed op 
hebben en waar de bewoners wel hulp kunnen gebruiken. 

- Het kantoor (nummer 2) zit vast aan nummer 4. Het zou mooi zijn als dit meer aan de bleek zou 
grenzen/gekoppeld wordt. 

- Er wordt gevraagd wat er in het aangrenzende landschap gaat gebeuren. Dit zal volgens de 
opdrachtgever gebruikt worden als schapenweide/ponyweide of speelweide. 

 
Architectuur 
- De architectuur is nog onvoldoende uitgewerkt en daardoor nog niet goed te beoordelen. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de hooibergwoning.  
- In de verdere uitwerking wordt aandacht gevraagd voor meer samenhang in de architectonische 

uitwerking en de detaillering. De referentiebeelden zijn van verschillende projecten zodat de indruk wordt 
gewekt dat er wordt gekozen voor verschillende uitwerkingen. Aanbevolen wordt een idioom/eigen 
karakter te vinden waardoor het gebouwenensemble meer samenhang vertoont. Hierdoor is er tevens 
meer ruimte om niet alle gebouwen in het zwart uit te werken. 

- De bergingen aan de noordwestkant aan de zijde van de Achterweg passen minder bij de ontspannen 
ruimtelijke opzet van de rest van het plan. Geadviseerd wordt hier een collectieve ruimte te maken met 
bijvoorbeeld één gezamenlijke schuurberging. De bergingen komen nu te seriematig en dominant over, 
o.a. doordat de lessenaarkappen op een rij zijn geplaatst. Wanneer een opzet met één gezamenlijke 
schuurberging niet mogelijk is, wordt gevraagd de kapschuren aan de noordwestzijde een minder 
seriematig opzet te geven. Zie o.a. de bovenstaande suggestie onder stedenbouw. 

 
Toehoorders 
- Er bestaat waardering voor het plan. 
 Namens de HGOS wordt gevraagd of het afsluiten van de Bleek wel kenmerkend is voor een erf. Is een 

meer open uitwerking waar er doorzicht is vanaf de Voorweg niet passender? 
 
Rondvraag en reactie van de architecten en opdrachtgever 
- Bij nummer 210, 210A, 208 A+B, nummer 4 en 6 zitten de garage/bergingen inpandig. Bij nummer 8 

wordt geparkeerd links van de hooiberg. 
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- De architect zal een metselwerk uitvoering van 210 in samenspraak met de opdrachtgever onderzoeken, 
maar geeft aan dat de oorspronkelijke detaillering dan als uitgangspunt dient te worden aangehouden om 
een te ‘Belgisch/Kempisch’ beeld te voorkomen. 

- Het parkeren achter de woningen 10-18 is goed uit het zicht opgelost, maar de architect zal het plan voor 
wat betreft de genoemde ongewenste seriematigheid van de kapschuren in studie nemen. 

- De opdrachtgever is blij dat het erf aan de zijde van de Voorweg niet te breed is, maar wel breder mag 
worden opgezet. 

- De architect heeft gevraagd of de bestemmingsplanprocedure door Kuiper Compagnons kan worden 
opgestart. Hier wordt mee ingestemd als de genoemde punten worden verwerkt. 

- De opdrachtgever is blij dat het plan door kan, stelt voor het zo te gaan doen en waar mogelijk in klein 
comité af te handelen, althans na verwerking van de genoemde punten. 

 
De verdere doorwerking en de verwerking van de genoemde punten wordt met belangstelling tegemoet 
gezien. Er bestaat waardering voor de ambitie van de opdrachtgever en de architecten. Het besef dat er 
wordt gewerkt aan een bijzonder plan aan de Voorweg zal alle betrokkenen inspireren om de beoogde 
kwaliteit waar te maken. 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
Ir. J.H.A. Roelofs 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 


