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Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 11 maart 2022 

  

 
Agendapunt: concept DO Stedenbouwkundig plan Edisonpark 
 
 
omschrijving:  Edisonpark/Van der Hagenstraat 
zaaknummer: - 
status aanvraag: Advies CRK 
welstandsgebied:  3. Historische Linten,  
  13. Kantoor- en bedrijventerreinen, 
  14. Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstadrail 
ruimtelijk kader: Welstandsnota 
  Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg  
  VO BKP Edisonpark 
welstandsniveau: Intensief en luw welstandsbeleid 
toelichting:  R. den Blanken, stedenbouwkundige gemeente Zoetermeer 
 
 
Ingekomen stukken: 

- 2022 DO fase CRK sessie maart_01B indiening 
- 220308 DEF 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 stedenbouwkundig plan voor het Edisonpark is eerder behandeld in de vergadering van de CRK 15 
oktober 2021. Het plan is aangepast tot een concept DO stedenbouwkundig plan en een concept VO 
landschapsplan die nu worden gepresenteerd door de verantwoordelijke ontwerpers.  
 
Wijzigingen ten opzichte van het VO stedenbouwkundig plan zijn: 

- Er komen twee grotere hoven in plaats van vier kleinere aansluitend op de 
appartementsgebouwen. 
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- Het centrale park, nu een lineair beekpark (zie landschapsplan), verwijdt zich naar het oosten en 
wordt beëindigd door een bijzondere bebouwing in de vorm van twee gedraaide afwijkende blokken 
met openingen naar buiten toe. 
- Het wonen aan het park is geoptimaliseerd. 
- Het parkeren vindt plaats langs de randen en het binnengebied is autoluw. 
- Aan de parkzijde liggen de entrees van de grondgebonden woningen. 
- Aan de buitenkant van de appartementsgebouwen gaat om een groter gebaar met een grotere 
expressie. De achterkant (zonzijde) van het appartementengebouw is radicaal groen. Naast de 
entreelobby ’s van de appartementengebouwen komt gebouwd fiets parkeren en zijn er 
werkruimtes en gemeenschappelijke ruimten. 
- De verandawoningen krijgen een niveauverschil in de woning. De keuken/eetplek ligt verhoogd 
ten opzichte van de parkruimte. 
- De bouwmaterialen zijn zoveel mogelijk naturel: baksteen en hout en de laagbouw wordt 100% 
hout. 

De drie hoofdkenmerken van het stedenbouwkundig plan zijn: 
- Park stedelijk karakter 

- Creëren van een community 

- Toekomstbestendigheid 

 
Wijzigingen in het landschapsplan zijn: 

- Het Edisonpark krijgt een lineaire beekstructuur die een centrale rol in het park krijgt. Het 

beekpark is de oost-west as in het plan. 

- Er komt een fietspad dat fungeert als noord-zuid as. 

- Er komt een groene inrichting aan de buitenrand met zoveel mogelijk handhaving van bestaande 

bomen. 

- De tuinen in de zes binnenhoven zijn gericht op collectiviteit. Er is een verschil in de situering van 

de bergingen (aan de woning) bij Baljon en in de achtertuin bij KCAP/ 

 
ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie: 
 
Niet akkoord, zie motivering en onderstaande opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de planaanpassingen en dan met name het beekpark, maar kan geen 
volledig oordeel vormen omdat het presenteerde materiaal onvolledig is en omdat de afstemming op het 
beeldkwaliteitsplan onduidelijk is. Daarnaast oordeelt de commissie negatief over het ontwerp van het 
stedenbouwkundig plan, omdat er sprake in van te veel optimalisatie en schaalvergroting en van minder 
differentiatie in verschijningsvormen en typologieën, zie Opmerkingen.  
 
Opmerkingen 

De basisuitgangspunten van het plan zijn goed: de groene interne as met het beekpark en de wat stevigere 

bebouwing langs de rand. De binnenhoven leveren een aantrekkelijke omgeving op en aan de binnenzijde 

ontstaat er een luw en groen woonmilieu. 

De commissie adviseert echter negatief over het plan, omdat: 

1. Het is onduidelijk wat de status van DO stedenbouwkundig plan is: het is meer een presentatie en 

geen volledig document met toelichting.  

2. Het gepresenteerde materiaal is onvolledig. De commissie mist informatie om het plan goed te 

kunnen beoordelen, te weten: 

- De invulling van de plint van randbebouwing is niet duidelijk. 

- Onduidelijk is wat de wijzigingen in het plan zijn ten opzichte van het VO, qua volume en 

programma (evenveel woningen) en qua maat van de buitenruimtes. Graag de volgende keer 

duidelijk aangeven wat de verschillen zijn ten opzichte van eerdere gepresenteerde versies. 

3. Geadviseerd wordt het plan meer af te stemmen op het vastgestelde BKP en het eerder 

gepresenteerde VO. Onduidelijk is wat de relatie van dit DO stedenbouwkundig plan met het net 

opgestelde en complete BKP is. Onhandig is dat er nu in dit stuk een hele paragraaf beeldkwaliteit 

staat dat niet volledig overeenkomt met uitgangspunten van het BKP. 

4. Er lijkt sprake te zijn van een te grote optimalisatie. Het plan heeft minder differentiatie in 

verschijningsvormen en typologieën gekregen en heeft een schaalvergroting ondergaan. 
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5. In het stedenbouwkundig ontwerp is een groot aantal punten onvoldoende uitwerkt of aangepast, te 

weten: 

- De schaalvergroting van de noordelijke en oostelijke buitenrand tezamen met de grote 

parkeervelden en de veelal gesloten plinten. 

- De schuingeplaatste bebouwing als afsluiting van de beekzone in oosten: deze mist de 

aansluiting op de structuur van de rest van de bebouwingsrand. 

- De verdichting van het binnengebied. 

- De grote binnenhoven in het binnengebied. 

- De bebouwingsschaal van het binnengebied: deze is nu te groot.  

- Parkeren op maaiveld. 

- Groene daken: deze invulling is te eentonig en mager. 

 
Opmerkingen per thema: 
 
Beekpark 

• Een beekpark is een mooi ontwerpconcept en kan een fijne buitenruimte worden. Het BKP van de 

gemeente heeft sterke beelden van veranda’s als overgang van privé naar openbaar. Dit lijkt in het plan nu 

niet aanwezig te zijn. Voorkomen moet worden dat iedere woning een eigen paadje krijgt naar het 

hoofdpad, want dan is het bijna verkaveld en worden het snel tuintjes.  

• Geadviseerd wordt een mooie brug over de beek te overwegen in plaats van een duiker. 

 
Binnengebied 

• De verdichting in binnengebied gaat ten koste van het informeel en groen karakter van het gebied: de 

noord-zuid verbindingen worden krapper en minder uitnodigend en de oost-west verbinding krijgt meer de 

uitstraling van doorlopende aaneengeschakelde bouwblokken. 

• Het vergroten van de binnenhoven leidt tot meer woningen in het binnengebied wat de 

gemeenschappelijkheid en zorgzaamheid vermindert. Geadviseerd wordt de grote binnenhoven te 

verkleinen. 

• Het vergroten van de privé tuinen: hierdoor wordt het gezamenlijke binnenterrein minder belangrijk voor de 

woonomgeving, waardoor de kwaliteit afneemt.  

• Het schrappen van het idee van een buurtschuur als gemeenschappelijk invulling van de binnenterreinen is 

geen goed idee. 

• De overgang naar de binnenterreinen wordt op sommige tekeningen gevormd door schuurtjes en dat levert 

meestal geen kwaliteit op. Daarnaast is een talud als overgang getekend, waarmee ook de visuele relatie 

niet wordt bevorderd. Het BKP biedt goede aanknopingspunten voor deze overgang (met kleine tuinen of 

terrassen) die de commissie graag terug zou willen zien. 

 

Bebouwing binnengebied 

• De grondgebonden woningen zijn veel formeler en hoger geworden. Niet duidelijk is waarom gekozen is 
voor deze schaalvergroting ten opzichte van het BKP en het gepresenteerde VO. Het aantrekkelijke 
contrast tussen de kleinschalige binnenwereld en de grotere buitenrand verdwijnt, zeker als de woningen 
mogelijk 4 lagen hoog kunnen worden, wat onwenselijk is. 

• De mogelijkheid van optoppingen met de mogelijkheid van dakopbouwen leiden tot een rommeliger beeld.  

 
Bebouwingsrand langs noord- en oostzijde 

• De bebouwing hinkt op twee gedachten. In eerste instantie ging het meer om parcellering en een 

verspringende rooilijn (conform het BKP), nu staan de gebouwen in één rooilijn en wordt de horizontaliteit 

benadrukt. Hierdoor ontstaan – zeker in combinatie met het grootschalige parkeren op maaiveld – hele 

lange wanden. Dit is strijdig aan het introduceren van de menselijke maat in het plan. 

• De randbebouwing is gepresenteerd als een stevig architectonisch randblok. Maar de uitstraling is 

onduidelijk: is het één blok (niet versprongen diepte, hoogte, woningtypen) of is het één rand bestaande uit 

verschillende blokken (wel versprongen diepte, hoogte en woningtypen)? (zie pagina 25/27) 

• De oplossing voor de parkeerplint is problematisch. Het dient dicht te zijn als geluidsbuffer en ziet er 

gesloten/doods uit. Tegelijkertijd is er een bepaalde openheid nodig voor de natuurlijke ventilatie.  

• Het is goed dat de lengte van de wand is opengebroken bij kopgebouw van de beekzone. Maar commissie 

vraagt zich af waarom het blok schuin staat en wat de architectonische verbijzondering is.  

 
Parkeren  
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• Grootschalig parkeren op het maaiveld blijft een punt van zorg. Het is nu iets meer verdeeld, maar zorgt 

nog steeds voor een enorme verharde vlakte aan de randen. De prijs die wordt betaald voor de autoluwe 

binnenkant is er hoog. Is hier een half verdiepte of andersoortige gebouwde oplossing met een meer 

landschappelijke inpassing mogelijk? 

 
Groene daken 

• Geadviseerd wordt te onderzoeken wat groene gevels en groene daken aan deze locatie ecologisch, 

klimaat adaptief en ruimtelijk kunnen toevoegen. En het tevens uniek en gebiedsspecifiek te maken. N.B. 

groene daken zorgen voor verdamping van water wat anders geïnfiltreerd zou zijn. Daarmee zijn groene 

daken niet overal gewenst. 

• De daken zijn nu allemaal groen ingevuld, maar er zal ook sprake zijn van installaties en mogelijk 

zonnepanelen i.v.m. de duurzaamheidseisen. Geadviseerd wordt nu ook al na te denken over een 

installatieconcept, zoals een collectief warmtenet voor de buurt met geothermie bijvoorbeeld. 

 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

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


