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Agendapunt: Beeldkwaliteitsplan Edisonpark (collegiaal overleg) 
 
 
omschrijving:  Edisonpark/Van der Hagenstraat 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Collegiaal overleg 
welstandsgebied:  3. Historische Linten,  
  13. Kantoor- en bedrijventerreinen, 
  14. Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstadrail 
ruimtelijk kader: Welstandsnota 
  Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg  
  VOSP Edisonpark 
welstandsniveau: Intensief en luw welstandsbeleid 
toelichting:  R. den Blanken, stedenbouwkundige gemeente Zoetermeer 
 
 
 
Ingekomen stukken: 

- 211202 2e concept BKP Kwadrant B+F - Edisonpark 
 
Aanwezig via Teams: 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers   Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
Mevr. M. Peters Commissielid stedenbouw 
Dhr. J.M. van Linge  Commissielid landschapsarchitectuur 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
 

 
Toelichting: 
Op 15 oktober 2021 heeft de CRK de uitgangspunten voor het beeldkwaliteitsplan voor het Edisonpark 
collegiaal meegegeven. Dit overleg is bedoeld om het concept beeldkwaliteitsplan scherper te formuleren 
op basis van het schetsontwerp inrichtingsplan en het voorlopig stedenbouwkundig plan. 
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ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie: Aangehouden 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de volledigheid van het plan, maar heeft nog 
een aantal opmerkingen, zie Opmerkingen. Omdat het concept beeldkwaliteitsplan niet zonder een 
stedenbouwkundig plan beoordeeld kan worden, geeft de CRK geen definitief advies en houdt het plan 
aan.   
 
Opmerkingen 

Het voorliggende concept beeldkwaliteitsplan is over het algemeen een volledig en zorgvuldig stuk met 

grotendeels passende referenties die het ambitieniveau verduidelijken. Er zijn grote stappen gemaakt ten 

opzichte van de vorige planbehandeling. Wel is dit beeldkwaliteitsplan lastig te beoordelen zonder de 

combinatie met het stedenbouwkundig plan. Daarom houdt de commissie het plan aan. 

Zoals eerder geadviseerd, adviseert de commissie nu opnieuw bij de uitwerking gebruik te maken van 
verschillende architecten, ook binnen eenzelfde categorie, om te zorgen voor voldoende verscheidenheid, 
maar dit wel onder één regie te doen. De commissie wordt graag betrokken bij de architectenselectie, 
bijvoorbeeld in de vorm van het maken van een longlist. 
 
De commissie heeft de volgende opmerkingen: 

• Parkeren: Dit is één van de belangrijkste opgaven. Hoe wordt het parkeren precies ingebed in de 
singel langs de noordrand en hoe wordt dit opgelost in de plint van de hoogbouw (mechanische 
ventilatie?). De commissie ziet voor de verschillende vormen van parkeren graag richtlijnen 
uitgewerkt. 
 

• Plint hoogbouw: De plint bij de parkeergarages dient minder gesloten te worden gemaakt. Hierbij 
valt te denken aan werkruimten die wel bij de hogere geluidsbelasting mogelijk zijn. Het is 
onduidelijk wat de beeldkwaliteit van plint, straatprofiel en openbare ruimte langs de Edisonsingel 
en de Van der Hagenstraat gaat worden. Te bezien valt met het stedenbouwkundige plan in 
combinatie met het beeldkwaliteitsplan hoe gesloten plinten voorkomen kunnen worden. 
 

 

▪ Binnengebieden, overgang privé-openbaar: Het beeldkwaliteitsplan zorgt voor een goede basis, 

maar er zijn enkele verbeteringen denkbaar: 

o Een goede overgang van een private tuin naar een gezamenlijke hof vraagt een integrale 
aanpak op basis van gemeenschappelijkheid en een goede gedragen functie van de binnentuin 
(bijvoorbeeld het concept van een buurtschuur); 

o De private ruimten dienen niet groot zijn: liever een terras in plaats van een kleine privétuin en 
het plaatsen van vergunningsvrije schuttingen voorkomen. 

o In de inspiratiewaaier kunnen nog specifiekere keuzes worden gemaakt voor wat betreft hoge 
erfafscheidingen en veranda’s per zone/ hof/deelgebied.  
 

• Daken, installaties en groen: De daken dienen als vijfde gevel te worden benaderd. Installaties 
dienen uit het zicht te staan of geïntegreerd, samen met lifthuizen in de architectuur. De groene 
daken en de groene binnenhoven dienen integraal ontworpen te worden. 

 

• Materialisering en kleurgebruik: Hiervoor geldt het motto: eenheid in verscheidenheid. 
Verschillende handtekeningen zullen duidelijk afleesbaar moeten zijn. De commissie vraagt meer 
ton sur ton te werken. De hoogbouw en laagbouw zijn familie van elkaar, maar er dienen subtiele 
verschillen binnen de typen te worden aangebracht. De referenties zijn (nog) niet heel eenduidig: 
de referenties op pagina zijn 10 tegenstrijdig in verticaal en horizontaal beeld en parcelering. 

 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
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Bron: gemeente Zoetermeer 


