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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: Vierde Stationsstraat 450 - Edelsteensingel 
 
omschrijving:  Sloop boerderij/manegecomplex + nieuwbouw woningen 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Vooroverleg 
welstandsgebied:  11. Woonwijk Rokkeveen 
ruimtelijk kader: Welstandsnota 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijk monument 
toelichting: Dhr. R. van Leeuwen, Kokon architecten  
 
 
Ingekomen stukken: 
- 210506- Boekje Edelsteensingel Zoetermeer.pdf 
- 210506-Zoetermeer begeleidende brief naar CRK.pdf 
- Aanzet BKP - 4e Stationsstraat 450.pdf 
- Bouwhistorische Waardestelling - Res Nova Monumenten 2017.pdf 
 
Aanwezig (digitale vergadering via Microsoft Teams): 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. J.H.A. Roelofs   Voorzitter, stadsbouwmeester 
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: 
Er zijn twee stukken ingebracht: een nieuw inrichtingsvoorstel dat is toegelicht door de landschapsarchitect 
en een aanzet voor het beeldkwaliteitsplan dat is toegelicht door de architect. Het plan is een aantal keren 
collegiaal in de CRK behandeld en heeft toen steeds een negatief advies gekregen. Het inrichtingsvoorstel 
gaat nog steeds uit van een tweedeling van het gebied in een deel ingericht als boerenerf en een deel met 
een cul-de-sac/hof. De aanzet van het beeldkwaliteitsplan doet een voorstel voor de te gebruiken 
vormgeving en materiaal- en kleurgebruik. Hierbij wordt uitgegaan van het behoud van het voorhuis van de 
hoofdboerderij. 
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ADVIES 
 
Conclusie:  
 
Niet akkoord, tenzij het beeldkwaliteitsplan op de genoemde punten wordt aangescherpt en verfijnd, zodat 
de kwaliteit en het beoogde beeld waarvoor het beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld voldoende kunnen 
worden geborgd. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor het inrichtingsplan en de aanzet van het beeldkwaliteitsplan, maar 
heeft nog veel opmerkingen die in de verdere uitwerking dienen te worden meegenomen en te worden 
verwerkt, zie onder Opmerkingen. 
 
 
Beoordelingsmatrix 
 

 Advies Indicatie 

Opmerkingen/toelichting A NA M T + N - 

Erfgoed ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Stedebouw ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Landschapsarchitectuur ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Architectuur ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  

Stadsbouwmeester ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  
 

A Akkoord/In principe akkoord (IPA) 
NA Niet akkoord/Nog niet akkoord 
M Mits 
T Tenzij 
+ Positief 
N Neutraal 
- Negatief 

 
Opmerkingen 
 
Er zijn duidelijke stappen in de goede richting gezet, maar een aantal zaken dient nog scherper te worden 
gesteld en het beeldkwaliteitsplan dient nog explicieter en eenduidiger te worden geformuleerd en verder te 
worden uitgewerkt. Ondanks de verbeteringen en de positieve inbreng van de landschapsarchitect en de 
architect zijn aan het advies voorwaarden gekoppeld: Niet akkoord, tenzij het beeldkwaliteitsplan op de 
genoemde punten wordt aangescherpt en verfijnd. 
 
Erfgoed  
 
NB: Een aantal zaken/punten zijn niet als zodanig benoemt tijdens de zitting, maar overgenomen van een 
voor de zitting ingekomen email van het erfgoedlid de heer M. Enderman. 
 
- Het is positief dat het voorhuis behouden blijft. Omdat ook het interieur ook bij het monument hoort, 

heeft het de voorkeur dat de huidige indeling met middengang behouden blijft of tenminste voldoende 
afleesbaar blijft. 

- Voor de restauratie van het voorhuis en de herbouw van het schuurgedeelte van de hoofdboerderij 
wordt geadviseerd een restauratiearchitect in te schakelen om de samenhang van het gedeelte te 
behouden. 
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a. Inrichtingsvoorstel 
- Het boerenerf wordt nog te veel opgedeeld in losse vakjes, er dient (nog) meer samenhang te worden 

aangebracht tussen de verschillende onderdelen. Daarnaast dient de nieuwe bebouwing voldoende 
ondergeschikt te blijven aan de hoofdboerderij. 

- De vrijstaande woning achter de hoofdboerderij is atypisch, zowel wat de vormgeving als de 
positionering betreft. Ook het dwarsstraatje hier is atypisch en onvoldoende passend bij het boerenerf. 

- Het parkeren op het boerenerf is vrij dominant vanuit de entree van het boerenerf gezien. Gevraagd 
wordt het parkeren vooral in een schuur op te lossen. 

- Negatief is de haag die de kavel in tweeën delen splitst: het zicht vanaf de Vierde Stationsstraat wordt 
hierdoor geblokkeerd. 

- Het grondplan van de cul-de-sac is een verbetering, maar de volumeopbouw met bouwlagen met kap is 
fors in verhouding tot het boerenerf. 

 
b. Beeldkwaliteitsplan 
- De materialisatie in wit/grijstinten met aardse tinten is te veel contrasterend, waardoor dit gedeelte zich 

nog meer loszingt, in plaats van dat herkenbaar blijft dat dit vroeger een onderdeel was van het 
boerenerf. Ook het gebruik van kunststof kozijnen zou hier niet dienen plaats te vinden. 

- Er zijn eerder impressies getoond van een planvoorstel, waarbij het schuurdeel van de boerderij 
bijvoorbeeld qua dakpannen veel moderner was uitgewerkt dan het voorhuis. Dit contrast is gelet op de 
koppeling tussen beide bouwdelen onnodig en ongewenst. Daarbij werd er met de seriematig geplaatste 
dakkapellen onvoldoende ingespeeld op de schuurkarakteristiek. Gevraagd wordt deze constateringen 
mee te nemen in de kaderstelling van het beeldkwaliteitsplan. Voor de boerderij en het bijbehorende 
schuurdeel is het in de monumentenzorg gehanteerde credo, behoud gaat voor vervanging, een goed 
uitgangspunt. Hergebruik van dakpannen is duurzaam en het patina van de oude pannen doet meer 
recht aan de boerderij. 

 
Stedenbouw 
 
a. Inrichtingsvoorstel 
- De aansluiting op de omgeving is belangrijk. Er dient daarom beter te worden aangegeven hoe met 

name in het gedeelte met de cul-de-sac achterkantsituaties kunnen worden voorkomen, waarbij 
schuttingen worden voorkomen of anders voldoende overtuigend worden vormgegeven.  

- Zorgpunt is de Sieraadsingel: hier is nu sprake van een achterkantsituatie. Aangegeven dient te worden 
hoe het zicht hier vandaan is, hoe het zicht op de tuinen wordt. 

- Gevraagd wordt op tekening duidelijk het onderscheid tussen private/collectieve/openbare ruimte aan te 
gegeven. Dat is nu niet/onvoldoende duidelijk. 

- Onduidelijk is of de haag langs de Edelsteensingel doorloopt. 
- De tuinen van de woningen lopen over in het gras van de boomgaard. Onduidelijk is waarom dit zo is en 

hoe de overgang tussen privé en openbaar wordt vormgegeven. 
 
b.Beeldkwaliteitsplan 
- De koers dient wat scherper te worden gesteld. 
- De wijze van erfafscheidingen dient te worden opgenomen in het beeldkwaliteitsplan en niet overgelaten 

aan wat de particulier gaat doen. Gevraagd wordt rekening te houden met de mogelijkheden van 
vergunningsvrij bouwen. Daar waar een vergunningsvrije invulling of erfafscheiding een verstoring van 
het beeld op kan leveren, wordt gevraagd hier in het ontwerp op te anticiperen en dit onderdeel mee te 
nemen in het ontwerp. 

 
Landschapsarchitectuur 
 
a. Inrichtingsvoorstel 
- Het voorstel van de landschapsarchitect is een welkome aanvulling, echter is dit niet de verdieping van 

het stedenbouwkundig plan. Dat wordt ingevuld binnen de aanzet voor het beeldkwaliteitsplan.  
Over het inrichtingsvoorstel zelf zijn de volgende opmerkingen: 



210521 Vierde Stationsstraat 450  Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zoetermeer 21 mei 2021 DEF Pagina 4/5 

- Pagina 6, het boerenerf: de opzet laat nog te veel ruimte en mogelijkheden. Hier dient nadrukkelijk 
gekozen te worden tussen de genoemde opties en zeker geen mix gemaakt worden. De tekening op 
deze bladzijde overtuigt niet.  

- Het vrijstaande huis op het boerenerf (bij binnenkomst linksachter op het erf) past nu niet logisch in 
de typologie van het boerenerf en wordt gemakkelijk een vrijstaande villa. Er dient een duidelijkere 
relatie met het boerenerf te worden gezocht en de woning dient als schuurvolume te worden 
uitgewerkt. 

- Het erf, waar de woningen aan grenzen, kent een zijpaadje naar de hierboven beschreven 
vrijstaande woning. Dit is een vreemd erfonderdeel en zou beter als een pad kunnen worden gezien 
en dient meegenomen te worden in de betere oriëntatie van de woning. 

- De aanvulling van de laanbeplanting in het openbaar gebied is een goede suggestie. De vraag is wie dit 
gaat realiseren: de ontwikkelaar of de gemeente? 

- Het beplantingsplan is zorgvuldig samengesteld, waarvoor complimenten.  
Enkele aanvullingen/ zorgpunten: 
- Bij dagelijks gebruik als parkeerterrein zal de ‘kalverweide’ niet groen worden. Dat kan worden 

opgelost als de parkeerruimte in de kapschuur voldoende is. 
- De overgang van de tuinen naar de boomgaard dient gemarkeerd te worden. Dat kan ook in het 

maaiveld en hoeft niet ruimtelijk. Duidelijk dient te zijn wat het gemeenschappelijke groen en wat het 
privaat groen is.  

- Op alle plekken waar tuinen grenzen aan openbaar of gemeenschappelijk gebied, dienen 
schuttingen te worden voorkomen. Er dient daarom te worden gewerkt aan een projectmatige 
erfafscheiding (en privaatrechtelijke bescherming). 

- Een wandelpad dat de boomgaard met het overige gemeenschappelijk groen verbindt, is van grote 
meerwaarde, ook voor de bewoners van de cul-de-sac. Informele groene routes zijn van 
meerwaarde en passen bij het karakter van het erf. 

- Afkoppeling van water en zichtbaar afstromen naar oppervlaktewater is nog een verrijking van het 
inrichtingsplan. 

- Aandacht voor biodiversiteit is reeds indirect in het plan opgenomen, maar kan nadrukkelijker worden 
meegenomen. 

 
Architectuur 
 
b. Beeldkwaliteitsplan 
- Er is op zich een goede analyse van het boerenerf gemaakt, maar er wordt geen duidelijk keuze voor de 

uitwerking gemaakt. De criteria voor de architectuur- en beeldtaal, de detaillering en het kleur- en 
materiaalgebruik dienen verder te worden uitgewerkt en scherper worden gesteld. Nu staan al de 
genoemde mogelijkheden nog open.  

- Bij het schuurgedeelte van de hoofdboerderij en ook de andere bouwvolumes op het boerenerf dient te 
worden gezocht naar een methode om karakteristieke elementen waar passend her te gebruiken. 
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Algemeen 
 
De architect en de landschapsarchitect hebben aangegeven de genoemde punten te hebben begrepen en 
zullen het beeldkwaliteitsplan op de genoemde punten herzien.  
Het is belangrijk dat er in een beperkt aantal behandelingen wordt gekomen tot een compleet en gedragen 
beeldkwaliteitsplan. Reglementair dient de CRK uit te gaan van maximaal 3 behandelingen. 
 
Er wordt mede in het belang van de huidige eigenaren van de boerderij/Stal Dijkshoorn aandacht gevraagd 
voor de planning en de mogelijkheden voor wat betreft de formele afhandeling en vaststelling van het 
bestemmingplan en het beeldkwaliteitsplan. Gevraagd wordt de planning en mogelijkheden goed af te 
stemmen, zodat een onnodig tijdsverlies kan worden voorkomen. 
 
  
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
Ir. J.H.A. Roelofs 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 

 
Inrichtingsvoorstel 21-05-2021, Jos van de Lindeloof Tuin- en landschapsarchitecten 


