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 Datum 

21 mei 2021 

Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 20210521 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 21 mei 2021 

 
Agendapunt: Eleanor Rooseveltlaan 3-29 
 
omschrijving:  Het realiseren van 400 appartementen in een viertal woontorens (276 

middenhuur, 34 koop en 90 sociaal), commerciële ruimten en een 
parkeergarage (286 voertuigen/auto’s, 1309 fietsen en 67 scooters).  

zaaknummer: - 
status aanvraag: Vooroverleg 
welstandsgebied: 14 b Snelweg en hoofdwegenstructuur  
 (overgang met gebied 11b Rokkeveen Oost) 
ruimtelijk kader: Welstandnota 
  PUK Eleanor Rooseveltlaan 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
toelichting: Dhr.K. Koreman, ZUS architecten  
 
Ingekomen stukken: 
- 210521_CRK Eleanorpark 
 
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 stedebouw 
Dhr. W.H. Schenk Commissielid architectuur 
 
Toelichting: 
Het plan is eerder collegiaal behandeld in de commissie op 13 november 2020. Het stedenbouwkundige 
concept heeft toen het advies in principe akkoord (IPA) gekregen. De commissie was van mening dat 
voorgelegde stedenbouwkundige concept voldoende basis bood voor een verder doorwerking. Het plan 
naar aanleiding van dit advies en het participatietraject aangepast op de volgende punten: 
- verspringing van de toren naar het noorden; 
- knik van het noordelijke blok naar het oosten; 
- behoud van het basketbalveld op huidige plek; 
- creëren van koppen aan de crescent; 
- bestaande inrit aan de Moeder Teresasingel wordt ook de nieuwe toegang. 
Hierna is het plan nog gewijzigd op de volgende punten: 
- het volume grenzend aan de Mathilde hof is verlaagd; 
- het blok aan de Dorotheagang is verlaagd; 
- de parkeergarage is wat gezakt. 
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ADVIES 
 
Conclusie:  
Er is eerder op 13 november 2020 een in principe akkoord (IPA) afgegeven op het stedebouwkundige 
concept. Voor wat betreft de nu aangeleverde doorwerking zijn er nog bedenkingen benoemd en 
opmerkingen geplaatst. De verdere doorwerking is derhalve nog niet akkoord. Gevraagd is het plan op de 
genoemde punten in studie te nemen en te herzien. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de ambitie en zorgvuldige aanpak van de opdrachtgever en 
architecten. De participatie met de omgeving en het is een belangrijk onderdeel van het proces. 
Dit wordt door de toehoorders beaamd. 
Het plan voldoet als voorgesteld nog niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. 
Er zijn door de CRK bedenkingen benoemd en opmerkingen geplaatst op het gebied van stedenbouw, 
landschap, architectuur en erfgoed. Zie onder 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 
Algemeen  
De commissie ziet dat verbeteringen in het plan, maar heeft nog wel zorgen om met name de maat en 
schaal van het programma dat zorgt voor een aantal knelpunten. 
 
Stedenbouw 

- Het behoud van de volledige crescent, de voetgangersverbinding, het laten zakken van de parkeergrage 

en de verplaatsing van de toren zijn positief. 

- Over het algemeen is er nog steeds sprake van echt veel volume en dat wreekt zich bij de aansluiting 

naar de bestaande wijk. Er dient voldoende ruimte tussen de blokken te zijn, ook om de 

doorwaadbaarheid van het gebied te waarborgen. 

- De knik in het volume langs de A12 is nog steeds vreemd. Is hier een alternatief overwogen? Het groen 

aan noordzijde heeft hierdoor geen waarde en zit in de schaduw. Het zou beter zijn te streven naar een 

verruiming aan zuidzijde. 

- Ten aanzien van het beeld langs de Moeder Theresasingel merkt de commissie het volgende op: 

- De ventweg met parkeren en afvalbakken is geen overtuigend oplossing. Is hier nog een lossere/ 

landschappelijkere inpassing mogelijk? 
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- Kan het dubbellaags parkeren dat nu in het zicht ligt, niet landschappelijk worden opgelost? 

- De vormgeving van de koppen aan de crescent kan prominenter en meer overtuigend. 

- Onduidelijk is waar de entrees en bergingen etc. van de woonblokken zich bevinden. 

 
Landschapsarchitectuur 
- Het blijft een enorm programma voor deze plek. De 3D beelden tonen het volle programma en de lastige 

aansluiting op de grondgebonden eengezinswoningen aan de Dorotheagang en Mathildahof. Het is goed 
en belangrijk dat er meer aandacht is voor de aansluiting op de woningen aan Elisabethgang. Een 
oplopend maaiveld kan hier worden heroverwogen. Wellicht kan ook een typologie worden gekozen met 
entrees per woning aan de straatzijde. 

- De commissie begrijpt dat de knik in het noordelijke blok is ingezet om aan te sluiten op de woonwijk, 
maar in de ruimte naar de Zuidweg levert dat een onlogische opdeling op. Daarom wordt gevraagd de 
knik in studie te nemen en te heroverwegen. Daarbij kan het lange blok dat hier ontstaat, ook meer 
levendigheid en wellicht verschillende relaties met het maaiveld krijgen. 

- Het ontwerp neigt nu een steeds praktischere vertaling te krijgen, terwijl de eerste opzet veel poëtischer 
was met een duidelijke typering van verschillende openbare ruimtes. Bij de uitwerking van het plan dient 
deze poëtische kant meer aandacht te krijgen en dienen de typologieën van de openbare ruimte te 
worden uitgewerkt. De ruimte op het plateau aan de Zuidweg dient daarbij een eigen signatuur te krijgen 
met een duidelijke keuze of dit het verlengde van de geluidswal is of een zelfstandige eigen ruimte. 

 
Architectuur 
- Onduidelijk hoe het blok langs de noordzijde dient te worden gelezen: is hier sprake van een basement of 

een samengesteld volume? 
- Geadviseerd wordt de hogere volumes niet strak aan de Moeder Theresasingel te plaatsen, maar 

speelser en minder formeel op de horizontale volumes te plaatsen. 
- De architectonische uitwerking is nu te monotoon en te prematuur qua uitwerking. De commissie is 

benieuwd naar de ideeën over de architectuur en de verdere architectonische uitwerking. 
 
Erfgoed 
- Rokkeveen bestaat hoofdzakelijk uit laagbouw. De aansluiting op de omgeving dient te worden verfijnd. 
- De parkeergarage zou iets kunnen toevoegen aan de wijk, zoals het parkeerdek van de flat Savelsbos in 

Meerzicht. 
- Het zicht vanuit de Angelagang dient voldoende open te worden gehouden. 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
Ir. J.H.A. Roelofs 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
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Afbeelding:  Schetsontwerp en wijzigingen in de volumeopbouw 21-05-2021  
 (Bron Wonam - ZUS - Zones Urbaines Sensibles - Van Belle & Medina Architects BVBA) 

 

   
Afbeelding:  Vogelvlucht impressie en Impressie Elisabethgang en Mathildahof 21-05-2021  
 (Bron Wonam - ZUS - Zones Urbaines Sensibles - Van Belle & Medina Architects BVBA) 


