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 Datum 

22 april 2022 

Ons kenmerk 

SO/RB/CRK 20220128 

Doorkiesnummer 

14079 

Uw brief van 

      

Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 22 april 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: 

- 2228_Terra Nova presentatie CRK_2022-04-22 (ZZDP) LR 
- 2022-04-19 SANT-Terra Nova - presentatie 3 kwaliteitsteam 

 
Aanwezig (digitale vergadering via Microsoft Teams): 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R.G. Knappers  Voorzitter, stadsbouwmeester 
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 op 28 januari 2022 en is toen aangehouden, 
omdat het plan op een aantal punten, met name wat de materialisering en de terreininrichting betreft, nog 
onvoldoende uitgewerkt was. Het plan is vervolgens aangepast naar aanleiding van dit advies. Er heeft nog 
een tussentijds overleg tussen Buro Sant en Co en het commissielid landschapsarchitectuur over de 
terreininrichting plaats gevonden. 
 
ADVIES 
 
Conclusie: In principe akkoord (IPA) 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de zorgvuldigheid en de manier van aanpak van het plan, de 
opmerkingen van de vorige keer zijn goed verwerkt. Het plan is in principe akkoord behoudens de inrichting 
van de parkeerplaats aan de Afrikaweg en de aluminium beplating van de balkons, zie Opmerkingen. 
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Opmerkingen 
Het plan is in principe akkoord behalve twee punten, te weten de inrichting van de tijdelijke parkeerplaats 
aan de Afrikaweg en de aluminium beplating van de balkons. 
 
Beplating balkons 

- Geadviseerd wordt een goede oplossing te zoeken voor de vervuiling van de balkon 
afwatering (detail) over de witte aluminium beplating. 

- Geadviseerd wordt de vervuiling van de stuik-naden (detail) van de verticaal geprofileerde 
aluminium beplating tegen te gaan. Voorgesteld wordt een profielstuk erachter te plaatsen, 
zodat de platen in één keer doorlopen 

- De voorgestelde beplating van puntplaten met een ritme van 35 x 35 mm is akkoord, de 
tigercoating idem.  

 
Inrichting parkeerplaats 

- De CRK adviseert positief over het landschapsplan behalve het parkeerveld aan de 
Afrikaweg. Hier dient nog een slag in het ontwerp gemaakt te worden. Met name het beeld 
vanaf de Afrikweg en de noordelijke entree van de Entree is van belang. 

- De CRK vraagt zich namelijk af hoe tijdelijk tijdelijk is. 
- Het groen van de H-structuur dient zoveel mogelijk behouden te blijven en de bestaande 

materialen zoveel mogelijk hergebruikt. 
 
Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
 

 
 
Ir. R. Knappers 
Stadsbouwmeester Zoetermeer 
Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
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Impressie vanaf de Afrikaweg, ZZDP Architecten  
 

 
Ontwerp landschapsplan, Buro Sant en Co 


