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 Datum 

17 december 2021 

Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 20211217 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 17 december 
2021 

  

 
Agendapunt: Zegwaartsweg 61/Hof Remstee (collegiaal overleg) 
 
 
omschrijving:  Zegwaartseweg 61 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Collegiaal overleg 
welstandsgebied:  3. Historische Linten,  
ruimtelijk kader: Welstandsnota 
  Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg  
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Gemeentelijk monument 
  
 
 
Ingekomen stukken: 

- 2021-11-29 VO Zegwaartseweg 61 Hof Remstee 
 

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: 
Het plan betreft de transformatie van een driekapschuur naar vijf woningen, de bouw van een nieuwe 
woning op het achtererf en de herinrichting van het erf. De boerderij is een gemeentelijk monument, 
gelegen aan het historisch lint van de Zegwaartseweg. Aan de achterzijde in het terrein ingebouwd door de 
nieuwe woningbouw aan de Hofwegenstraat. 
Vanwege de bijzondere karakteristiek van het erf met een grote driekapsschuur midden op het erf en 
ruimte voor en achter is de opzet met kenmerken van het boerenerf zoals in het Beeldkwaliteitsplan 
Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg wordt genoemd, niet van toepassing.  
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ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie: Niet akkoord 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan, maar het 
plan is op een aantal onderdelen nog niet akkoord, zie Opmerkingen. De commissie beoordeelt het plan 
daarom niet akkoord.   
 
Opmerkingen 
 
De commissie heeft waardering voor het behoud en herbestemming van de driekapsschuur. De opzet van 
de schuur, met een centrale ontsluiting naar een patio waar de woningentrees zich bevinden, is een goede 
oplossing om de uitstraling van de driekapsschuur zo veel mogelijk te behouden. 
De commissie heeft echter over de volgende onderdelen van het plan de volgende opmerkingen: 
 
Oriëntatie erf 

• De ligging van het perceel, ingeklemd tussen twee wegen met een totaal verschillende uitstraling, 
zorgt voor een dualiteit in de oriëntatie van het erf en ook van nieuwe woningen in de schuur. Het 
ruimtelijk plan hinkt daardoor op twee gedachten. De CRK adviseert het hele perceel in te richten 
als boerenerf en meer te oriënteren op de Zegwaartseweg. Hierbij kan wel een onderscheid 
worden aangebracht in een pronkzijde aan de Zegwaartseweg en een meer functioneel erf aan de 
Hofwegenstraat. De bestaande doorgang met zichtlijn aan de noordzijde, van de Zegwaartseweg 
naar achteren, die zorgt voor een verbinding tussen het voor- en achtererf, dient intact te blijven.  

 
Erfinrichting 

• Omdat het erf niet past binnen de standaard van het boerenerf zoals dat gedefinieerd is in het 
beeldkwaliteitsplan, dient het bedrijfsmatige karakter van de schuur en haar omgeving met 
robuuste ingrepen en materialen de inspiratiebron voor herinrichting te zijn. De CRK adviseert een 
gemeenschappelijk, groen erf als uitgangpunt te nemen zonder privétuinen, hagen en andere typen 
erfafscheidingen en grote parkeervlakken. 

• Het parkeren is nu vooral geconcentreerd op het erf aan de Hofwegenstraat en is hier dominant. 
De CRK adviseert het parkeren te verdelen over het voor- en achtererf, waardoor ook de oriëntatie 
meer naar de Zegwaartseweg kan worden verschoven, en de parkeerplaatsen een groenere 
uitstraling te geven.  

• Geadviseerd wordt de bestaande bomen, o.a. de eikenboom aan de Hofwegenstraat, inclusief het 
wortelpakket goed in te meten en ze uitgangspunt voor de planvorming van het groen te maken. 
Opschonen van het groen aan de Zegwaartsewegzijde is kansrijk om de zichtbaarheid van het 
monument en de beleving vanaf het historisch lint te vergroten. Hiervoor dient de waarde van het 
groen goed in kaart te worden gebracht.  
 

Nieuwe woning op achtererf 

• De nieuw te bouwen woning op het achtererf heeft nog te weinig het ondergeschikte utilitaire 
karakter van een bijschuur, zowel wat de positionering als het volume betreft. Geadviseerd wordt 
de situering meer in lijn van de oorspronkelijke bijschuur te brengen en de goot ten minste op 
dezelfde hoogte te leggen als de hoofdschuur. 

 
Herbestemming schuur 

• Er is een goede historische analyse van de plek gemaakt, maar een goede cultuurhistorische 
verkenning van het gehele monument inclusief het voorhuis ontbreekt. Ook wordt een 
onderbouwing van de ingrepen in het monument gemist. Gevraagd wordt deze beide documenten 
aan te leveren. Hierbij is het van belang dat wordt ingegaan op zowel de ruimtelijke karakteristiek 
van het type villaboerderij, zoals die voorkomen op Groninger Hogeland, als op de specifieke 
kenmerken van het gebouw. 

• De opzet van de schuur, met een centrale ontsluiting naar een patio, waar de woningentrees zich 
bevinden, is een goede oplossing om de uitstraling van de driekapsschuur zo veel mogelijk te 
behouden. Uitdaging is om het grote gesloten dak zo veel mogelijk te behouden. Openingen 
dienen daarom zo veel mogelijk op de vlakken aan de binnenzijde te worden gesitueerd.  

• Wat de vormgeving van de ingrepen in de schuur betreft, heeft de commissie de volgende 
opmerkingen: 
1. De commissie adviseert de bijzondere ruimte van de schuur, zowel de enorme hoogte als de 

driebeukige opzet, meer beleefbaar te maken dan nu het geval is. 
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2. Geadviseerd wordt bij wijzigingen in de gevel het metselwerk in te boeten met bestaande 
stenen en goed te letten op de voeg kleur en de samenstelling van het voegwerk. 

3. Aandachtspunt bij de eerste verdieping van de patio is dat de slaapkamers overhoeks en dicht 
tegenover en bij elkaar zijn gesitueerd. 

 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 
 
 
Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 

 
Bron: Ibelings Van Tilburg architecten 


