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Bijlage 

      

Onderwerp 

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 22 april 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: 

- 2022-0422_CRK presentatie april_01E definitief 
 
Aanwezig live en via Teams: 
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
Dhr. R. Knappers   Voorzitter, stadsbouwmeester 
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 11 
maart 2022 en heeft toen een negatief advies gekregen, omdat het presenteerde materiaal onvolledig was 
en omdat de afstemming op het beeldkwaliteitsplan onduidelijk was. Daarnaast oordeelde de commissie 
negatief over het ontwerp van het stedenbouwkundig plan, omdat er sprake was van te veel optimalisatie 
en schaalvergroting en van minder differentiatie in verschijningsvormen en typologieën 
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ADVIES (collegiaal) 
 
Conclusie: 
 
Niet akkoord, zie motivering en onderstaande opmerkingen. 
 
Motivering: 
De commissie heeft waardering voor de planaanpassingen en de gemaakte stappen, maar heeft een aantal 
opmerkingen over met name de landmark aan de oostzijde van het beekpark, de noordoostelijke 
bebouwingsrand en het parkeren daar en het voorkomen van erfafscheidingen en bergingen in de 
openbare ruimten en binnengebieden, zie Opmerkingen.  
 
Opmerkingen 

De commissie heeft waardering voor de aanpassingen en de gemaakte stappen in het voorgestelde plan. 

Ook de toelichting op de geschiedenis van de planvorming is verhelderend. De commissie heeft echter nog 

een aantal opmerkingen over het stedenbouwkundig plan die verwerkt moeten worden: 

1. De noordoostelijke buitenwand dient nog meer differentiatie in de architectuur te krijgen. Ook moet 

het fietsparkeren hier anders worden opgelost. 

2. De landmark als beëindiging van de beek moet echt speciaal worden. 

3. De asymmetrie tussen de noordelijke en zuidelijke deel is akkoord, maar een wildgroei aan 

erfafscheidingen moet voorkomen worden. 

4. Er is een discrepantie tussen de openheid van de binnenhoven en het plaatsen van bergingen 

langs de randen. 

5. De begrenzing van de terrassen/veranda’s aan het beekpark moet duidelijker worden aangegeven. 

 

Opmerkingen per thema: 
 
Bebouwingsrand langs noordoostzijde 

- Het naar voren springen van het linker randblok is beter en maakt het geheel minder dominant 
horizontaal. Het stedenbouwkundig variëren in hoogte en rooilijn per deel blok geeft een betere 
aansluiting op het gedifferentieerde achterliggend programma. 

- Het programma op maaiveldniveau is nu duidelijk, maar nog erg veel fietsen bergingen. 
Geadviseerd wordt de fietsparkeerzones meer naar het gebouw te schuiven. De entrees zijn zo 
goede stedenbouwkundige accenten, zie ook Parkeren 

- Het uitwerken van de verschillende (deel)blokken met verschillende architecten zal verrijkend 
zijn. Maak gebruik van de principes van het BKP. Ieder gebouw moet op zichzelf komen te 
staan. 

- Binnenkant: met name bij het deel met sociale woningbouw is erg weinig groen. 
 
Landmark beekpark 

- Het splitsen van het schuin gezette randblok in een ‘accent’ volume en een ‘meegaand’ blokje 
is een begrijpelijke stap, maar zal beter bekeken moeten worden. De relatie en positie van het 
‘accent’ blok naar ‘buiten’ de rotonde, en naar ‘binnen’, de as van de beek/watergang kan veel 
overtuigender.  

- Geadviseerd wordt in het stedenbouwkundig plan voldoende ruimte /bewegingsruimte voor de 
ontwerper in te bouwen. 

 
Binnengebied 

- De schaal is nu akkoord. 
- De vraag die blijft is hoe schuttingen en bergingen voorkomen kunnen worden. 
- De gevels van de bebouwing aan weerszijden van het beekpark zijn vlakker geworden, de 

veranda’s die voor een natuurlijke erfafscheiding zorgen, zijn verdwenen. Er zijn terrassen 
aangegeven, maar de vraag is hoe hier erfafscheidingen kunnen worden voorkomen. Een pad 
langs het water zou een mogelijkheid kunnen zijn. De begrenzing van de terrassen/veranda’s 
moet duidelijker worden aangegeven. 
 

 
Parkeren  

- Het parkeren, zowel van fietsen als auto’s, langs de noordelijke rand blijft een punt van 
aandacht. Geadviseerd wordt het parkeren hier her te verdelen door het plaatsen van hagen 
tussen de parkeerplaatsen, de bestaande bosschages te behouden en langs de plint een haag 
met populieren te maken. 
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Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

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

 
Concept DO stedenbouwkundig plan april 2022, KCAP en Lodewijk Baljon 


