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Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 19 maart 2021 

 
Agendapunt: Boerhaavelaan 1-7 
 
omschrijving:  Boerhaavelaan 1-7, Terra Nova, transformatie kantoor naar woningen 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Vooroverleg 
welstandsgebied:  14, Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstadrail 
ruimtelijk kader: Masterplan De Entree 
  Concept beeldkwaliteitsplan De Entree 
  Concept structuurplan De Entree 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
  
Ingekomen stukken: 
- 210305 Terranova Presentatie LR 
- Annotatie tbv behandeling Terra Nova CRK - 12 maart 2021 
 
Aanwezig (digitale vergadering via Microsoft Teams): 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. J.H.A. Roelofs   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Dhr. J.M. van Linge  Commissielid landschapsarchitectuur 
Mevr. M.M. Peters  Commissielid stedenbouw 
Dhr. W.H. Schenk Commissielid architectuur 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
 
Toelichting 
Het plan is door de stedenbouwkundige en de architecten toegelicht. Het plan is eerder behandeld in de 
CRK op 11 december 2020. De commissie heeft op 11 december 2020 gevraagd om een nadere 
bestudering van het plan, waarbij de grootte van en de locatie van het paviljoen centraal dient te staan. De 
CRK heeft aangegeven dat het van belang is dat het plangebied een doorwaadbaarheid krijgt en de 
footprint van het nieuw toe te voegen paviljoen bescheiden is. 
Het plan is nu verder uitgewerkt, zowel de ruimtelijke inrichting van de kavel door Buro Sant & Co, de 
transformatie van het kantoorpand door ZZDP Architecten als het nieuw te bouwen gezondheidscentrum 
door Atelier Pro. 
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ADVIES 
 
Conclusie:  
 
De hoofdopzet en de transformatie van de bestaande gebouwen is in principe akkoord (IPA), onder 
voorbehoud van de genoemde punten. Het nieuw te bouwen vrijstaande gezondheidscentrum is als 
voorgesteld nog niet akkoord. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan. Het behoud 
en de transformatie van de bestaande hoogbouw is positief. De inpassing van de nieuwbouw van het 
gezondheidscentrum en de inrichting van de openbare ruimte zijn nog niet akkoord. Daarnaast mist nog 
een visie, waarin duidelijk wordt gemaakt wat nu de specifieke waardevolle kwaliteiten van huidige gebouw 
Terra Nova en de omgeving zijn en hoe het huidige gebouw zich ten opzichte van de nieuwbouw zal 
onderscheiden. 
 
 
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 
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Opmerkingen/ Suggesties 
De CRK is erg positief over het handhaven van het bestaande pand. Niet alleen vanuit duurzaamheid en 
hergebruik, maar ook vanuit identiteit. Bestaande panden als Terra Nova mogen zich qua maat en schaal 
onderscheiden van de nieuwbouw blokken. De CRK ondersteunt de keuze om het bestaande pand niet 
geforceerd te parcelleren, zoals bij de overige nieuwe gebouwen en bouwblokken van de Entree wel de 
bedoelding is. 

 
De visie op het behoud van Terra Nova vraagt nog om aanscherping.  
Op welke wijze onderscheidt het gebouw zich straks ten opzichte van de nieuwbouw?  
Hoe zichtbaar worden de verschillen tussen de verschillende geveldelen (erkers/ balkons)?  
De CRK adviseert te onderzoeken op welke wijze de oorspronkelijke gebouwdelen A, B, C en D 
herkenbaar kunnen blijven, bijvoorbeeld door een subtiele nuance in de dieptewerking en openheid van de 
gevel, in kleur of materiaal. 
 
Stedenbouw & architectuur 
- Algemeen: Het Terra Nova gebouw zal worden ingepast in de nieuwe stedenbouwkundige structuur van 

de Entree. Voor de belendende percelen is nu een proefverkaveling getekend, deze is nog niet definitief. 
Bij de uitwerking hiervan is een visie nodig op de verhouding tussen het bestaande pand en de andere 
delen van de ‘staart’. Hierbij zijn aandachtspunten de rooilijnen, hoogte-breedteverhouding van 
doorgangen tussen de gebouwen, de basementuitwerking van de onderste 2 bouwlagen van de 
gebouwdelen aan de buiten- en binnenzijde, windhinder, bezonning etc. 

- Inpassing gezondheidscentrum: de CRK is positief over de positie van dit programma van het 
gezondheidscentrum aan de zijde van de Boerhavelaan. Hiermee wordt de relatie met de omgeving 
versterkt en deze zijde van het plan geactiveerd. Ook ondersteunt de CRK de benadering van het 
gebouw als losse parel in de structuur. De nu gekozen opzet toont zich ambivalent en hinkt in deze 
uitwerking op twee gedachten.  
De footprint van gebouw wordt omschreven als ‘delicaat’, maar de maat en schaal zijn niet meer 
ondergeschikt aan de rest van de gebouwen: ze doen volledig mee in het ensemble.  
Ook de ligging in de rooilijn van de bestaande gebouwen, en half op het dek, zorgt ervoor dat het gebouw 
van het gezondheidscentrum niet letterlijk loskomt van zijn omgeving. Ten slotte is de groene ruimte om 
het gebouw heel beperkt en toont de buitenruimte op de rand van het talud zich te statisch en te arm, 
waardoor deze als parel niet tot zijn recht komt.  
De CRK adviseert het plan op de genoemde punten in studie te nemen en te herzien. Gevraagd wordt te 
studeren naar alternatieve opties qua volume en inpassing van het gebouw, waardoor deze, wanneer er 
wordt gekozen voor een van het hoofdgebouw afwijkend gebouw, loskomt van het bestaande gebouw en 
daadwerkelijk kan worden ingevuld als ‘parel’ in het plan.  
Als referentie hiervoor kan bijvoorbeeld worden gekeken naar andere locaties in Zoetermeer, waar bij 
grote woongebouwen kleinschalige niet-woonvoorzieningen zijn ingepast in een ruime groene zone, met 
een afwijkende footprint, architectuur en rooilijn.  

 Hoewel de architect deze typering juist wil vermijden, doen de beelden van de architectuur van het 
gebouw denken aan een paviljoen: een zorgvuldige gevelopbouw met verfijnde houten detaillering en een 
kapvorm die het gebouw autonoom maakt.  

 In relatie met de kritiek op de stedenbouwkundige inpassing (zie boven) en het vermoeden dat het relatief 
grote zorgprogramma op deze plek lastig inpasbaar is in een autonoom gebouw, verzoekt de CRK 
nadrukkelijk om de opzet van het zorgcentrum te heroverwegen. Bij handhaving van het programma lijkt 
het verstandig om te bezien of dit (deels) in Terra Nova ondergebracht kan worden zodat het vrijstaande 
gebouw zich qua omvang en uitstraling beter en meer ontspannen voegt in de context. 

 
Landschapsarchitectuur 
- Het schetsontwerp voor de buitenruimte geeft een beeld van veel verharding en weinig groen. Daarnaast 

zijn er veel ingrepen nodig in de buitenruimte om de hoogte- overgangen te overbruggen, zowel aan de 
zijde van de Boerhavelaan maar ook aan de zijde van de bestaande parkeerplaats. Deze trappen, 
hellingbanen en overgangen naar de parkeergarage zien er nu vrij technisch uit, maar zouden moeten 
worden ingezet als ontwerpmiddel om de gebruiks- en beeldkwaliteit van de locatie te versterken. 
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- De CRK heeft begrip voor de noodzakelijke fasering, maar beschouwt het niet aanpakken van het 
bestaande parkeerterrein aan de Afrikaweg als een gemiste kans. Wanneer hier nieuwe bewoners 
wonen, worden deze geconfronteerd met een, afgaande op de 3D impressies, weinig aantrekkelijk 
uitzicht op een leeg en weinig verzorgd parkeerterrein. De CRK adviseert te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor een tijdelijke inrichting van de parkeerplaats, bijvoorbeeld door middel van 
tijdelijke/ verplaatsbare groenvoorzieningen (zoals verplaatsbare boombakken, speeltoestellen, 
straatmeubilair, e.d.) die later telkens naar een andere ontwikkellocatie in de Entree zouden kunnen 
verhuizen. 

 
Erfgoed 
- Ook vanuit Erfgoed is er enthousiasme over behoud en transformatie van het kantoorpand.  

Gemist wordt echter een visie, waarin duidelijk wordt gemaakt wat nu de specifieke waardevolle 
kwaliteiten van Terra Nova zijn en hoe die in de toekomst geborgd zullen worden.  
Op basis van deze visie kunnen keuzes voor inpassing/uitwerking van gezondheidscentrum gemaakt 
worden evenals voor de toekomstige woningbouw rondom het gebouwensemble.  

- Vragen die dan o.a. beantwoord dienen te worden zijn: 
o Wordt de karakteristiek van hoekige slinger die vrij staat in het groen gewaardeerd? Dan zou 

onderzocht dienen te worden hoe de nieuwe bebouwing kan worden toegevoegd op een manier dat 
die waarde afleesbaar blijft terwijl er toch ook aan de ideeën voor de Entree wordt voldaan.  

o Is het noodzakelijk om een doorlopende wand te realiseren in de rooilijn van de toekomstige 
stadstraat of mogen hierin ook delen terugspringen, waarbij ruimte ontstaat voor een groene plaats en 
de oorspronkelijke opzet herkenbaar blijft? 

- Mogelijke alternatieven die bestudeerd zouden kunnen worden: 
o Afwijkende paviljoenachtige volumes rondom het gebouw (zoals te zien bij de galerijflats in 

Driemanspolder en Meerzicht). 
o Terra Nova opnemen in een zee van laagbouw (zoals bijvoorbeeld op Borneo-Sporenburg, 

Amsterdam), zodat de kantoorkolos zichtbaar blijft. 
o Terra Nova voorzien van een rondom gelegen kraag van woningbouw van 4 lagen, zodat telkens de 

grote kantoorslinger in beeld blijft. 
o Verkleining van het bouwblok door verleggen van de straat (nu wordt Boerhaavepad gevolgd als 

begrenzing bouwblok). Hierdoor wordt het zuidelijke bouwblok een straatwand, eventueel met 
groenstrook ervoor, i.p.v. dat het wordt ingebouwd en in het bouwblok ligt. 

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


