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Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 28 januari 
2022 

  

 
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: 

- 2022-01-20 SANT landschap TerraNova CRK 
- 2228_Terra Nova presentatie CRK_2022-01-28_ZZDP 

 
Aanwezig (digitale vergadering via Microsoft Teams): 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R.G. Knappers  Voorzitter, stadsbouwmeester 
Dhr. M. Enderman   Commissielid erfgoed 
Mevr. M.M. Peters  Commissielid stedenbouw 
Dhr. M. van Bremen Commissielid architectuur 
Mevr. J. van Geest Commissielid erfgoed 
 
 
Toelichting: 
Het plan is eerder behandeld in de vergadering van de CRK op 11-12-2021 en heeft toen een in principe 
akkoord advies gekregen, maar de CRK heeft aangegeven dat het plan nog wel een verdere uitwerking, 
zowel wat het gebouw als het landschapsplan betreft, behoeft. Het plan is vervolgens aangepast naar 
aanleiding van dit advies. 
 
ADVIES 
 
Conclusie: Aangehouden 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan, er zijn grote 
stappen gemaakt. Het plan is echter op een aantal punten, met name wat de materialisering en de 
terreininrichting betreft, nog onvoldoende uitgewerkt. Daarom wordt het plan aangehouden. 
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Opmerkingen 
 
Algemeen  
De commissie heeft complimenten voor de manier, waarop naar de oorspronkelijke bouw is gekeken en 
hoe hier aanknopingspunten zijn gevonden die de transformatie verbeteren. Het is evident dat het gebouw 
met de transformatie verbeterd ten opzichte van de huidige situatie, maar dit gebouw moet als eerste 
ontwikkeling ook de standaard zetten voor de nieuwe stadswijk Entree.  
 
Voor het vervolg vraagt de commissie aandacht voor de beeldtaal tussen de aangrenzende ontwikkelingen: 
waar zitten de verschillen, waar zit de samenhang. 
 
Omdat het CRK lid voor landschapsarchitectuur, Jan Maurits van Lingen, afwezig was, zijn de opmerkingen 
over landschapsarchitectuur na de vergadering in het verslag opgenomen. 
 
Architectuur 
 

1. Gevels  
- De CRK adviseert positief over de gevels aan de Boerhaavelaan, omdat de leesbaarheid en 

ritmiek van de gevels versterkt zijn. Hiervoor is naar historische beelden gekeken, waarbij ter 
plaatse van de kopgevels en de kernen gemetselde elementen in de gevel aanwezig waren die 
verschilden van de rest van de materialisatie. De gevel is nu beter in balans en de verticale 
onderbrekingen zijn aangezet in het detail met een doorlopende geprofileerde plaat in diezelfde 
richting.  

2. Materialisatie 
- Er is gekozen voor twee soorten aluminium panelen: een geprofileerde en met een warme 

kleur en witte plaat. De commissie vraagt zich af of dit een goed gevelbeeld voor woningbouw 
oplevert dat niet te strak en koud is. Wit plaatmateriaal heeft bovendien een risico op vervuiling. 

- De materialisatie en de renders van de kozijnen dienen nog te worden aangeleverd. 
- De commissie ziet de volgende keer graag een mockup van de materialen en goede 

referentiebeelden tegemoet. 
3. Balkons 

- Uit het vorige verslag blijft de vraag staan of door de hoeveelheid, diepte, grootte en/of het 
rigide grid van balkons het daglicht (noord en oost) voor de beneden buren te veel beperkt 
wordt. En of dit zo de meest prettige en leefbare ruimte gaat opleveren.  

4. Corridors 
- De commissie vraagt aandacht voor de afwerking en uitwerking van de corridors, zeker ook 

omdat aan het einde van de gang geen daglicht toetreedt. Er is meer daglicht in de corridors, 
doordat de borstwering in de gevel naast het trappenhuis wordt weggezaagd en hier een groot 
raam geplaatst wordt, maar bij de kernen rijkt het daglicht niet tot in de gangen. 

5. Zwevende balkons 
- Op een aantal momenten is het gebouw gepresenteerd als ‘zwevend’ boven het maaiveld. Aan 

de andere kant wordt dit niet zo uitgedragen in het detail van een rooster aan de voorzijde van 
het onderste balkon. Bovendien wordt het zwevend karakter tenietgedaan door struiken voor 
de opening. De commissie vraagt hier om een heldere keuze. En welke kleur(temperatuur) 
heeft het licht in de garage? 
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Terreininrichting 
 

6. Inrichting  
- Op basis van participatie zijn elementen in het landschap toegevoegd die aanleidingen geven 

tot spelen, sporten of verblijven. Aan het water worden deze plekken in een natuurvriendelijk 
talud aangelegd.  

7. Materialisatie 
- De commissie ziet graag de volgende keer een bemonstering van de bestrating en een keuze 

van het meubilair tegemoet 
- De commissie adviseert dezelfde verlichtingsmasten als die op de andere binnenterreinen toe 

te passen. 
8. Daktuinen 

- De commissie ziet graag een nadere uitwerking van de daktuinen tegemoet. 
9.  Parkeerplaatsen  

- De commissie is van mening dat met de locatie van de parkeerplaatsen aan de noordwestzijde 
een hypotheek op de noordelijke kavel (Oost 8) wordt gelegd. 

- De commissie krijgt graag inzicht (een staatje) in het aantal parkeerplaatsen en de 
gehanteerde norm voor deze fase. En van welke verlaging van de norm men uitgaat op termijn, 
en wat de consequenties daarin zijn voor de volgende te ontwikkelen deelgebieden.  

- Aandacht voor een tijdelijke groeninvulling van de parkeerplaats is noodzakelijk. 
 
 
Landschapsarchitectuur (PM) 
 

10. Karakter 
- Archetypen qua groenzones zijn de tuin en de oeverzone. Vraag is of de paden deel uitmaken 

van deze archetypen. Er lijken nu wat rest ruimtes te ontstaan door de padenstructuur die 
minder sterk naar voren komen.  

- Vraag is hoe de gevouwen landschapstuin tot een geheel inclusief de paden kan worden 
gemaakt. Lukt het om scherpe vouwen te maken? 

- Vraag is of de gebruiker gaat wandelen of verblijven? De commissie adviseert meer besloten 
gazonplekken in het plan op te nemen, omdat er in verhouding veel paden zijn.  

- De route van de paden lijkt wat willekeurig. De commissie adviseert de route langer te maken 
als thema voor het hele talud en zo meer een eenheid te creëren. 

- Gevraagd wordt het perspectief vanuit de woningen, veelal kijkgroen, mee te nemen in het 
ontwerp. 

11. Bomen 
- Onduidelijk is of de bomen een dak vormen, solitair staan of samen met de struiklaag ruimtes 

vormen. Gevraagd wordt dit ruimtelijk sterker uit te werken. 
- Onduidelijk is hoelang het duurt, voordat er enigszins grote, volwassen bomen staan. Er wordt 

niet gekozen voor snelgroeiende bomen, maar de nieuwe bomen lijken ook niet groot. De 
commissie ziet hierover graag meer duidelijkheid en een argumentatie van de gemaakte 
keuzes. 

12. Kunst 
- Geadviseerd wordt kunst/land art aan het ontwerp toe te voegen om zo een extra 

betekenislaag te creëren.  
13. Water- en droge lijnen 

- De commissie vraagt zich of hoe de waterlijnen kwaliteit behouden als ze droog staan. Droge 
lijnen kunnen met elkaar in verbindeng worden gebracht, bijvoorbeeld door stenen in de bedding.  
- Water zou ook vrij over talud naar de singel kunnen stromen.  
- Onduidelijk is of kolken en dakwater worden afgekoppeld en op open water afgevoerd. 
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Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 

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

 
Impressie vanaf de Afrikaweg, ZZDP Architecten  
 

 
Ontwerp landschapsplan, Buro Sant en Co 


