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Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 11 februari 
2022 

  

 
Agendapunt: Zegwaartseweg 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 
toelichting: R. den Blanken, stedenbouwkundige gemeente Zoetermeer 
  
Ingekomen stukken: 

- 2022-02-04 VO 't Hof Remstee 
- 220204 Inrichtingsplan 

 
Aanwezig live in de vergadering en digitaal 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. Het plan is eerder behandeld in de vergadering van 
de CRK op 17 december 2021 en naar aanleiding hiervan is aangepast. De hoofdentree en -oriëntatie van 
de hoofdschuur is 180 graden gedraaid naar de Zegwaartseweg. Hierdoor is ook de erfinrichting gewijzigd 
en meer het karakter van een ontmoetingsplek heeft gekregen. Het parkeren is nu ook gedeeltelijk op de 
het erf aan de Zegwaartseweg is gepland: de parkeerplaatsen zijn verdekt opgesteld aan de voet van de 
dijk die deels wordt opgehoogd. 
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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 
Al eerder heeft de commissie waardering uitgesproken voor het behoud en herbestemming van de 
driekapsschuur. Voor de nu niet aangepaste onderdelen van het plan blijft het advies van 17 december 
2021 van kracht. De commissie heeft over het aangepaste onderdelen van het plan de volgende 
opmerkingen: 
 
Erfinrichting 

1. De inrichting van het erf is verbeterd ten opzichte van vorige voorstel. De dubbele oriëntatie op 
beiden wegen en de keuze voor een erfinrichting (als uitzondering in de rij woningen aan de 
Hofwegen) is positief. De indeling kan nog aan kwaliteit winnen door het eenvoudiger te maken en 
versnippering te voorkomen. Geadviseerd wordt van de terrassen een eenduidige strook rondom te 
maken, waarbij deze worden onderbroken door de voorgestelde boerenhaag.  

2. Erf Zegwaartseweg zijde:  
- De commissie adviseert negatief over het aanvullen van de dijk, omdat dit afbreuk doet aan de 

continuïteit van het dijkprofiel. Het gaaf houden van de kruin van de dijk en aanbrengen van 
een verbrede teen, zoals gebruikelijk in dijkversterkingen, kan een oplossing zijn. 

- Geadviseerd wordt geen parkeerkoffer te maken, maar een eenduidig vlak waar geparkeerd 
kan worden (dit sluit beter aan bij een erfthematiek). Schuin parkeren kan zorgen voor een 
smallere verhardingsstrook. 

- Geadviseerd wordt geen extra wandelpad naar de entree te maken en het groene gebied voor 
de schuren eenduidig in te richten (zonder verschil in twee vakken). 

3. Erf Hofwegenstraat zijde:  
- Het uitgangspunt is goed, maar geadviseerd wordt een te grote opdeling in structuren en 

vlakken te voorkomen en geen aparte wegen/paden te maken. Het erf moet als eenduidig 
gebied behouden blijven. Afgesloten tuinen passen hier niet bij.  

- Het gebied rondom de schuur dient sober te worden gehouden, zodat de eenvoud van de 
schuur en het grootse volume zo min mogelijk worden verstoord.  

 
Nieuwe woning op achtererf 

- De nieuwe woning wordt gerechtvaardigd vanuit het historische verhaal van een bijschuur 
achter op het erf. Geadviseerd wordt de woning uit het gelid te halen en qua oppervlak te 
verkleinen. Hierdoor zal de woning meer afwijken in rooilijn ten opzichte van de andere 
woningen. Daarnaast zal de woning meer (1-2 meter) naar voren moeten worden geplaatst, 
waardoor de tussenruimte bij de boerderij minder krap wordt. De buitenruimte in de kap wordt 
als atypisch beschouwd. Met het achterwege laten van deze buitenruimte kan het volume 
compacter worden. 

 
Herbestemming schuur 

- De cultuur/bouwhistorische verkenning van het gehele monument inclusief het voorhuis is nog 
niet gereed. Dit geldt ook voor een onderbouwing van de ingrepen in het monument gemist. 
Hierdoor kan de commissie de herbestemming van de schuur niet beoordelen en wordt de 
advisering op dit punt aangehouden. 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. 

- Geadviseerd wordt de patio te beschouwen als een binnenruimte, maar dan zonder dak. 
- Geadviseerd wordt één ontwerp voor de inpassing van de dakvensters en de zonnepanelen te 

maken, zodat een samenhangend patroon ontstaat. 
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Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 

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

 

 
 
 
 


