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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: KRW Meerzicht en Westerpark   
 
omschrijving:  KRW maatregelen in Jagersbos en Westerpark 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Vooroverleg 
welstandsgebied:  6. Meerzicht 
  3. Historische Linten/beschermd stadsgezicht Voorweg  
  15. parken 
ruimtelijk kader: Beeldkwaliteitsplan  
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
toelichting: P. Plambeck, Buro Sant & co landschapsarchitectuur 
 
Ingekomen stukken: 
- 20210511 SANT KRW Zoetermeer_Presentatie CRK 
- 11012021-SANT-KRW Zoetermeer-varianten_westerpark_var1-A3_1op100 Westerpark variant 1-01 
- 20210111 -SANT-KRW Zoetermeer_jagersbos-A3_1op1000 Jagersbos var 1-01 
- 20210111 -SANT-KRW Zoetermeer_jagersbos-A3_1op1000 Jagersbos var 2-01 
 
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: 
In heel Zoetermeer wordt conform de Europese Kader Richtlijnen Water (KRW) een nieuw watersysteem 
aangelegd ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit. Doel van het Hoogheemraadschap 
Rijnland, de opdrachtgever, is het Zoetermeerse watersysteem af te laten wateren via de Nieuwe 
Driemanspolder in plaats van de Zoetermeerse Plas. De maatregelen in het Jagersbos in Meerzicht en het 
noordelijk deel van het Westerpark maken onderdeel uit van het groenblauw raamwerk van de hele stad. 
Het zijn twee verschillende gebieden: het Jagersbos is een buurtpark te midden van de hoogbouw uit de 
jaren zestig-zeventig en het Westerpark is één van de uitloopgebieden van de stad. Beide gebieden sluiten 
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in het noorden aan op het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Voorweg. Voor beide gebieden zijn twee 
varianten gemaakt. 
 
 
ADVIES 
 
Conclusie:  
 
In principe akkoord (IPA), onder voorbehoud van de genoemde punten.  
Er zijn enkele opmerkingen geplaatst en suggesties gegeven. 
 
Motivering: 
Het plan voldoet in hoofdlijnen aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan, maar mist 
een tussenschaal in de uitwerking waardoor de varianten niet goed te plaatsen zijn in geheel van beide 
parken.  
Voor het Jagersbos wordt positief geadviseerd voor variant 2 en voor het Westerpark voor variant 1.  
 
 
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 
 
A. Jagersbos 
 
De commissie heeft een voorkeur voor variant 2, omdat die het oorspronkelijk ontwerp van het Jagersbos 
afmaakt en de lange lijnen van het park versterkt. 
 
Landschapsarchitectuur 
- Het is een zorgvuldig onderzoek met variantenstudie. Zie ook de eerdere algemene opmerkingen over 

Meerzicht. 
- De analyse op hoofdlijnen is prima, maar er ontbreekt een tussenschaal waardoor de varianten slecht te 

plaatsen zijn in het geheel van het park. De analyse is ook redelijk summier. Er ontbreekt o.a. een 
historische analyse en een tekening van de bestaande situatie om de ingreep op waarde te kunnen 
schatten. Een 3D beeld zou aanvullend zijn. 

- Desalniettemin lijkt de keuze voor variant 2 een logische, omdat deze het ontwerp van indertijd afmaakt 
en lange lijnen in het park versterkt. De commissie adviseert echter om ook een eigen tijdslaag toe te 
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voegen en niet alleen historiserend te werk te gaan. Die tijdslaag kan in de oevers zitten, in kunst, in 
bruggen etc. Bovendien adviseert de commissie het water in lange duikers middels de inrichting van de 
openbare ruimte volgbaar/afleesbaar te maken. 

- De kansen voor dit project zitten in vergroten van de biodiversiteit. Dit wordt ongetwijfeld meegenomen in 
de detaillering, maar komt nu nog niet zo uit de verf. 

 
Erfgoed 
- De commissie vraagt zich af of er gekeken is naar de originele tekeningen en het ontwerp van Jan 

Harbers voor het Jagersbos. 
- Het open karakter met gazons die strak overlopen in het water, dient behouden te blijven. Te dicht 

beplantte oevers doen afbreuk aan het oorspronkelijke karakter van het park. 
 
Stedenbouw 
- De gelaagdheid van de verschillende structuren, zoals water en verkeer, zijn belangrijk en dienen ook in 

kaart te worden gebracht. Op deze manier kan de identiteit worden vormgegeven.  
- Er wordt aandacht gevraagd voor de gelaagdheid zodat ook de nieuwe tijdlagen een kans krijgen/in beeld 

worden gebracht. 
- De commissie adviseert de kansen om de gebruikskwaliteit te verhogen mee te nemen in de planvorming 
 
Architectuur 
- In de verdere doorwerking is een herkenbaar architectonisch handschrift in de verschillende 

civieltechnische kunstwerken, het straatmeubilair etc. belangrijk  
 
 
B. Westerpark 
 
De commissie heeft een voorkeur voor variant 1, omdat deze het beste rekening houdt met de bestaande 
kwaliteiten. Variant 2 toont te geforceerd. 
 
Landschapsarchitectuur 
- De analyse op hoofdlijnen is prima, maar er ontbreekt een tussenschaal waardoor de varianten slecht te 

plaatsen zijn in het geheel van het park. De analyse is ook redelijk summier. Er ontbreekt een o.a. een 
historische analyse. Ook ontbreekt een tekening van de bestaande situatie om de ingreep op waarde te 
kunnen schatten. Een 3D beeld zou aanvullend zijn. 

- In het Jagersbos liggen de kwaliteiten meer voor het oprapen, maar op deze locatie is dat niet zo 
duidelijk. Toch zijn deze er ongetwijfeld en de commissie adviseert deze meer voor het voetlicht te 
brengen. De plek van de wateringreep is namelijk een voormalige achtersloot die hoort bij de Voorweg 
(beschermd stadsgezicht). Het oorspronkelijke landschap dient hier leesbaarder te worden gemaakt. 

- Gezien alle randvoorwaarden is de inpassing van variant 1 misschien wel het hoogst haalbare, maar op 
het eerste gezicht is het wel een hele technische oplossing die niet de landschappelijke lijnen van het lint 
volgt, nog de polderverkaveling. Is er nog een iets landschappelijkere variant mogelijk die tussen 1 en 2 
in zit?  

- Variant 2 is te amorf en volgt de originele verkavelingsstructuur in de basis, maar dat is nauwelijks terug 
te herkennen in het veld en wordt daarmee wat gekunsteld. 

- Variant 2 scoort slecht op verstoring ecologische zone. Dat bevreemdt enigszins. 
 
Erfgoed 
- Variant 2 betekent een grote ingreep voor het oorspronkelijk polderlandschap van het beschermd 

stadsgezicht Voorweg. 
 
Stedenbouw 
- De gelaagdheid van de verschillende structuren zoals water en verkeer zijn belangrijk en dienen ook in 

kaart te worden gebracht. Op deze manier kan de identiteit worden vormgegeven. 
- Er wordt aandacht gevraagd voor de gelaagdheid zodat ook de nieuwe tijdlagen een kans krijgen/in beeld 

worden gebracht. 
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- De commissie adviseert de kansen om de gebruikskwaliteit te verhogen mee te nemen in de 
planvorming. 

 
Architectuur 
- In de verdere doorwerking is een herkenbaar architectonisch handschrift in de verschillende 

civieltechnische kunstwerken, het straatmeubilair etc. belangrijk. 
 
 
Toehoorders 
 
Vanuit de toehoorders is er ondermeer aandacht gevraagd voor: 
- De veiligheid voor de fietsers. Gevraagd is versmallingen te voorkomen mede gelet op de toename van 

het aantal elektrische fietsen en waar mogelijk te kiezen voor voldoende brede paden en/of gescheiden 
paden. 

- De sociale veiligheid en de veiligheid voor kinderen (bij waterpartijen). 
- Het verschil tussen de Zocheriaanse stijl en de nieuwe toevoegingen: er wordt gepleit voor het belang 

van een nieuwe en interessante stad. 
 
 

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

   
Afbeelding: KRW Meerzicht en Westerpark - Jagersbos  Variant 1 en 2  
(Bron Buro Sant en Co – Watermeester - Hoogheemraadschap Rijnland) 

 
 
 
 
 
WESTERPARK 
 

    
 
Afbeelding: KRW Meerzicht en Westerpark - Westerpark Variant 1 en 2  
(Bron Buro Sant en Co – Watermeester - Hoogheemraadschap Rijnland) 

 
 


