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Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 11 februari 
2022 

  

 
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: 

- 220207 ontwerp BKP Kwadrant B+F 
 

 
Aanwezig live en 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 is eerder behandeld in de vergadering van de CRK 17 december 2021 en is naar aanleiding 
hiervan aangepast wat de stedelijk wand, het parkeren, de erfafscheidingen, de installaties en het beheer 
en onderhoud betreft. 
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ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie: 
 
In principe akkoord (IPA), mits wordt voldaan aan de onderstaande opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de volledigheid van het plan, maar de 
commissie heeft nog een aantal opmerkingen, zie Opmerkingen.  
 
Opmerkingen 

De commissie adviseert in principe positief over het plan, omdat een groot deel van de opmerkingen van 

het vorig advies goed zijn verwerkt. Het hoofdstuk over materialen is sterk verbeterd. De commissie vindt 

echter dat de tekst nog smarter kan: geadviseerd wordt zinnen meer in de ‘moet’ vorm in plaats van de 

‘kan’ vorm te zetten. Geadviseerd wordt de uitgangspunten en principes meer meetbaar maken door 

minimale en maximale maten mee te geven.  

 

De commissie heeft naar aanleiding van de aanpassingen de volgende opmerkingen: 

 

• Parkeren:  

1. De principes van het gebouwd parkeren moeten worden aangescherpt, mede afhankelijk van 

het feit of er natuurlijk of mechanisch geventileerd gaat worden. Met een natuurlijk 

geventileerde gebouwde parkeergarage zal er een conflict ontstaan tussen de gewenste 

‘omzoming’ met (groene) taluds, ruime entrees tot de woningen en maximaal open (vergroend) 

ventilatie oppervlak. Bovendien zal de hoge bouw rand met een geopende plint het geluid niet 

tegenhouden. Voor een mechanisch geventileerde garage geldt dat de roosters inclusief geluid 

vanuit de garage (ventilatoren) geen nadelige invloed moeten hebben op de 

leef/verblijfskwaliteit van op het maaiveld. Geadviseerd wordt de hellingbanen inpandig te 

plaatsen en het fietsparkeren zo toegankelijk mogelijk te maken en te koppelen aan de 

fietsroutes en toegangen entrees (prioriteit boven auto’s) 

2. Voor het parkeren op maaiveld wordt geadviseerd de principes preciezer te maken door het 
aangegeven van de minimale maat tussen blokken, groene corridor en daktuinen. Ook wordt 
geadviseerd het parkeren subtieler in te passen, bijvoorbeeld door reliëf en/of beplanting toe te 
passen. 

 

• Stedelijke wand:  
1. De commissie adviseert positief over de bloksgewijze parcellering en verspringende rooilijn, 

waardoor de lange wand wordt onderbroken, en over de opname van (woon)functies in de 
plint.  

2. Onduidelijk is hoe de groene daktuin wordt verbonden met het hovengebied; hoe de 
overgangen en erfscheidingen hier zijn. De commissie ziet graag extra doorsnedes op p 25 
tegemoet. 

 

▪ Binnen/hovengebied:  

1. Gevraagd wordt voor de schuren een collectieve oplossing te zoeken, de 
gemeenschappelijkheid van de hoven een fysieke plek te geven. Dat kan in de vorm van 
buurtschuren zoals in de Nobelhorst in Almere, maar ook op andere manieren.  

2. Parkeren dient hier te worden beperkt tot clusters van 5 plaatsen 

 

• Groen: 
1. Geadviseerd wordt de bestaande beeldbepalende bomen waar mogelijk mee te nemen in de 

planvorming; dit kan een grote meerwaarde geven. 
2. Het hoogteverschil door het ophogen van het maaiveld kan een interessante ontwerpaanleiding 

voor de inrichting van het hovengebied en het park zijn.  
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Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

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

 

 
Bron: gemeente Zoetermeer 
 


