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Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 12 november 
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 Entree 
  Structuurplan Openbare Ruimte Entree 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
  
Ingekomen stukken: 

- 2228_Terra Nova presentatie CRK 2021-11-12 HR 
- 2228_Terra Nova presentatie CRK 2021-11-12 LR 

 
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. M. van Bremen Commissielid architectuur 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
 
Toelichting 
De architect en de landschapsarchitect lichten het plan toe. Het plan is eerder behandeld in de CRK op 19 
maart 2021. Het voorliggend plan betreft alleen de transformatie van het bestaande kantoorpand tot 
woningen en niet de nieuwbouw van het paviljoen aan de zijde van de Boerhaavelaan. Het paviljoen is uit 
het plan gehaald en zal later apart aan de CRK worden voorgelegd. De CRK heeft de vorige keer gevraagd 
om 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. 
Nieuw ten opzichte van het vorige plan zijn: 

1. Het weglaten van de parkeergarage: het niveau van het plangebied blijft dat van de Boerhaavelaan 
en het hoogteverschil met de Afrikaweg wordt inpandig opgelost. Voordeel is dat er een gewone 
tuin kan worden aangelegd, waar in de volle grond kan worden geplant, en dat er geen 
hellingbanen hoeven worden aangelegd. Het parkeren wordt eerst tijdelijk op de buurpercelen 
opgelost. 
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2. Het landschapsplan van Sant & Co: door een nieuw landschap te maken wordt gehoopt een 
kwaliteitsimpuls te genereren. Het hele gebied wordt als één ruimte gezien en niet meer in drie 
delen. De watergang aan de Boerhaavelaan wordt verbreed en krijgt een extra brug voor 
voetgangers, er komt een binnentuin met plooiingen en er worden drie routes gecreëerd, te weten 
een dwaalmilieu, een stadsroute en een parkroute. 

3. Twee soorten gevels: aan de binnenzijde, de Boerhaavelaan, worden de bestaande gevels 
gebruikt, terwijl de dove buitengevels aan de Afrikaweg worden opgedikt. 

 
ADVIES 
 
Conclusie:  
 
In principe akkoord (IPA), mits wordt voldaan aan de onderstaande opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de verdere uitwerking van het plan, er is sprake van duidelijke 
verbeteringen en veel opmerkingen van het vorige advies zijn ter harte genomen. Echter het plan, zowel 
wat het gebouw als het landschapsplan betreft, behoeft nog wel verdere uitwerking, zie Opmerkingen. 
 
Opmerkingen 
Algemeen 

▪ Het plan heeft een enorme positieve ontwikkeling doorgemaakt. In de hoofdopzet is te zien dat er 
echt iets gedaan is met de opmerkingen van het CRK. 

▪ De commissie hoopt dat dit project een goed voorbeeld kan worden van een stads verfraaiende 
herbestemming die past binnen de Entree en binnen de historie van Zoetermeer en tegelijk een 
doorkijk geeft naar het Zoetermeer van de toekomst. De commissie is benieuwd hoe deze 
herbestemming van een bestaand gebouw zich gaat onderscheiden en opgaat als onderdeel in de 
nieuwbouwontwikkelingen in het gebied eromheen. 

▪ De gevels aan de Boerhaavelaan zijn te monotoon. In vroegere presentaties zijn er schema’s 
gepresenteerd die meer variatie suggereerde. Wellicht is het goed hier nog eens naar te kijken. 

▪ Wellicht kan ook bekeken worden hoe op een subtiele manier een plint en een dakbeëindiging 
gemaakt kan worden aan deze zijde. 

▪ Voor het slagen van dit project is materialisering van groot belang. 
▪ De commissie ziet graag de volgende keer in ieder geval aangeleverd: 

- materialisering en detaillering; 
- duurzaamheidsmaatregelen; 
- installaties op het dak. 

 
Stedenbouw  

▪ Voor de volgende fase wordt vanuit stedenbouw aandacht gevraagd goed te kijken naar de 

volumes van de aangrenzende blokken in relatie tot de tussenruimtes naast het bestaande pand 

(hoogte versus breedte), waarbij ook aandacht moet zijn voor de verblijfskwaliteit (zon/geluid/ 

wind). 

▪ Daarnaast wordt geadviseerd goed te kijken naar rooilijnen van de nieuwbouw ten opzichte van het 

nieuwe profiel van de Afrikaweg en de positie van de nieuwbouw ten opzichte van het bestaande 

gebouw en naar een zorgvuldige aansluiting van de parkeergarages op het bestaande gebouw. 

 
Landschapsarchitectuur 

▪ In het landschapsplan is de doorwaarbaarheid van het hele perceel goed uitgewerkt. Gevraagd 
wordt wel op te passen voor het creëren van donkere plekken in poorten die in de gebouwen 
worden gemaakt. 

▪ Het verschil tussen de drie binnentuinen is nog niet duidelijk, maar wellicht is dit iets voor de 
volgende fase. 

▪ Aandachtspunten voor de verdere uitwerking vanuit landschapsarchitectuur zijn: 
o Hoeveel beplanting zorgt voor het beoogde beeld? Wat is de verhouding tussen 

beslotenheid en openheid? De beelden (plattegronden, doorsnedes, renderingen - ook bij 
de architectuur) geven verschillende richtingen aan die niet met elkaar stroken (van bos tot 
een enkele boom in het gras). Dat vraagt ontwerpend onderzoek. Het bomenplan op de 
schets overtuigd derhalve nog niet. 

o Het gevouwen landschap is een mooi thema, maar is nog onvoldoende uitgewerkt. 
Verzilver de ambities voor water hier op een creatieve manier. 
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o De overige stoffering van de ruimte met groene elementen en meubilair is nog niet 
zichtbaar. De kracht zit hem in de details! 

o De voetgangersbrug kan een blikvanger worden voor het complex. Reserveer daar 
voldoende budget voor. 

o Welk gebruik vraagt de doelgroep van deze bewoners? Eetbaar groen sluit wellicht niet 
aan bij de doelgroep (en is wat modieus). 

▪ De referentiebeelden van het landschapsplan kunnen specifieker worden gemaakt. Graag ook 
aangeven waar beelden een referentie voor zijn en waar de verbeelde kwaliteit beoogd wordt.  

▪ Geadviseerd wordt de zwevende balkons zodanig te detailleren dat daar geen ruimte onder 
ontstaat die rommel aantrekt. 

▪ De commissie adviseert positief over de ecologische oever aan het water. Gevraagd wordt dit uit te 
werken met bouwstenen van Lola en te zorgen dat dat overeind blijft bij uitwerken van het 
paviljoen. 

▪ Geadviseerd wordt de groenzone naar tijdelijke parkeerplaats niet optioneel te laten zijn (staat zo 
wel op de kaart) en dit uit te werken met het thema tijdelijk/verplaatsbaar groen. 

▪ De CRK vraagt zich af of het beeld van het landschapsplan dat wordt getoond van de zijde aan de 
Afrikaweg klopt met de voornemens uit het SOR?  

 
Architectuur 

▪ Ten opzichte van het vorige plan is er voor een heldere strategie gekozen voor het verschillend 
behandelen van de meer geluid belaste gevels aan de Afrikaweg ten opzichte van de gevels aan 
de Boerhaavelaan. De vergroting van de plattegrond geeft mogelijkheden die goed zijn benut met 
dominante horizontale lijnen en iets of meer terug liggend de verticale stapeling van balkon/serres, 
ramen en gesloten penanten. Dit geeft een duidelijke hiërarchie en plasticiteit in de geluid belaste 
gevel die ook nog een fraaie beëindiging heeft aan de zijde van de Afrikaweg. 

▪ De gevels langs de Boerhaavelaan daarentegen zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Hier overheerst 
vlakheid en een heel raster van voorhang balkons. Er lijkt geen tussenschaal te bestaan tussen het 
gebouw als geheel (vlak) en de individuele balkons. Naast dat het beeld overheerst wordt door de 
hoeveelheid van balkons, zal ook het daglicht (noord en oost) voor de benedenburen zo beperkt 
worden dat de commissie zich afvraagt of dit een prettig leefbare ruimte gaat opleveren.  

▪ Geadviseerd wordt ook de beëindiging mee te nemen in de verdere uitwerking. Het is goed dat het 
gebouw twee verschillende zijdes heeft, maar dan wel graag twee fraaie. 

▪ De plattegrond ter plaatse van de entrees is slim in elkaar gestoken met de extra hoogte en het 
twee-tijdig maken van de lift. Sowieso is het integreren van de verschillende niveaus in de fasering 
goed doordacht.  

▪ Omdat het woningen zijn met eenzijdige oriëntatie, zal extra ontwerpaandacht voor de corridors 
wenselijk zijn, waarbij gedacht kan worden aan extra hoogte, afwisseling in een extra brede gang 
en daglicht. Graag meer duidelijkheid over de verblijfskwaliteit van deze middengangen. 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
Ir. R.G. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
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Landschapsplan - Sant & Co 
 

 
Impressie vanaf de Afrikaweg - ZZDP Architecten 
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Impressie vanaf de Boerhaavelaan – ZZDP Architecten 


